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Ez az összefoglaló a MATIS 
kozmetikai szalonok 
járvány után újranyitását 
kívánja elősegíteni. 

Tekintettel arra, hogy modern világunkban még 
nem volt hasonló kihívás, illetve, hogy a 
vendégek nagy része amellett, hogy igénybe 
kívánja venni a kozmetikai szalonok 
szolgáltatásait, bizonytalan, célszerűnek tartjuk 
összefoglalni: milyen lépések mentén célszerű az 
újranyitást előkészíteni. 

A kozmetikai szalonok alapvető eleme a bizalom. 
Az újranyitást e fogalomra építve kell megtenni, 
hiszen vendégeink az utóbbi időben a jól ápolt bőr 
mellett a bizalmat veszíthették el, sőt, minden 
médiahír (amely lehet tényszerű vagy eltúlzott) a 
kozmetikusokra nézve rettentő súlyos: egyrészt a 
személyes érintkezést tette kritikussá, másrészt 

az egymással szembeni azt a bizalmi kapcsolatot 
rombolta le, amelyre a kozmetikusok a szalonjuk 
működését alapozták. 

Tehát nekünk kétszeresen is nehéz az újranyitás, 
hiszen nem csak egy fizikai kérdéssel állunk 
szemben, hanem egy társadalmilag megrendült 
környezetben kell biztosítanunk újra a 
működésünket. 

Fontos megjegyeznünk, hogy az újranyitást a 
jogszabályi környezet pozitív változtatása esetén 
ajánljuk, ekkor is kellő óvatossággal, a fizikai 
védelem és a fertőtlenítés erős kommunikációja 
mellett, az alábbi összefoglaló szerint.  

Azt is fontos megjegyezni, hogy összefoglalónk 
ajánlás, mely a MATIS Hungary Kft. segítségét 
tartalmazza hatósági megállapítások nélkül, 
pusztán az üzleti tudományokra (marketing-
közgazdaságtan, kommunikáció, stb.), építve. 

 

Lépések 

1. Tervezés 

Tervezze meg nyitásának pontos időpontját . Tervezze meg továbbá, hogy milyen tevékenységgel kezdi 1

a szolgáltatást, itt ajánljuk például, hogy a kezelések elindítását előzze meg a lakossági értékesítés 
megkezdésével, így a vendégek egyrészt értesülhetnek Öntől a kozmetikát érintő hírekről, másrészt a 
kiskereskedelmi tevékenység semmilyen korlátozás alá nem esik jelenleg .  2

Az is ajánlott, hogy azokkal a szolgáltatásokkal kezdjen, amelyek viszonylag rövid tartózkodást 
szükségeltetnek (itt arra gondolunk, hogy pl. a tetoválások a hosszú „kezelési“ idő miatt még várhatnak). 

2. Ellenőrzés 

A leállás alatt sok minden történhetett a szalonban.  

• Műszaki megfelelőség 

Minden műszaki eszközt ellenőrizni kell. A kozmetikai gépek működőképességét, a mosdókat, wc-ket, 
fűtési rendszer szivárgását, stb. Ha már a kozmetikai berendezéseket ellenőrizzük, nézzük meg, hogy 
a korábbi használat során nem sérült-e kábel (táp- és páciens egyaránt). Hosszabb leállást követően a 
melegvizes kazánok újraindítása csak a kezelési útmutató szerint történhet. Kapcsoljuk fel az összes 
lámpát, vizsgáljuk meg, van-e kiégett izzó.  

 Újra hangsúlyozzuk, hogy a jogszabályi környezet pozitív változása az alapja az újranyitásnak. 1

 Az összefoglaló április 27-én készült, az akkori helyzetet veszi alapul.2
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• Tisztaság/higiénia 

A nem használt helyiségekben a por okozhatja a legnagyobb gondot. Célszerű nagytakarítást 
eszközölni, mielőtt újranyitjuk a szalont, beleértve minden olyan helyet is, ahol általánosan nem 
sűrűn végeztünk takarítást. Gondos figyelemmel célszerű megvizsgálni nem csak a kozmetika, 
hanem a termékek általános tisztaságát, a külső csomagolásokat. 

• Termékek 

Nem csak a jelenlegi helyzetben, hanem általánosan is időről időre át kell vizsgálnunk a termékek 
lejárati idejét. Mint tudjuk, két dolgot kell figyelembe venni, egyik a szavatossági idő, a másik a 
felbontás utáni időtartam. A szavatossági idő a MATIS termékek esetében a csomagoláson kerül 
feltüntetésre, a lakossági termékeken a doboz alján vagy oldalán, míg a kabin termékeknél a tubus 
tetején, vagy szintén a doboz alján, oldalán.  

A termékek ellenőrzésénél tekintse át továbbá azt is, hogy mely készítmények fogytak el, töltse fel a 
polcokat, lényeges kommunikációs elem, hogy a krízist követően ne üres vagy félig üres 
kozmetikával várjuk vissza a vendégeinket.  

3. Kommunikáció 

Az egyik leglényegesebb elem. Amennyiben rendelkezik Facebook vagy Instagram oldallal, 
mindenképpen igénybe kell venni a tájékoztatás érdekében. Hogyan és mit kommunikáljunk ezeken a 
felületeken?  

• A bizalom helyreállítása, fenntartása 

A kommunikáció több fajtáját ismerjük. Az első lépésben a PR kommunikációt kell alkalmaznunk, 
amely a már vázolt nehéz társadalmi helyzetben a bizalom visszaállításáért felelős. De nem kell 
bonyolult, nehezen megfogalmazható kommunikációra gondolnunk: indítsa a nyitás előtti 
fertőtlenítés ténye a kommunikációt, míg azt követően mutassuk be a bizalom helyreállítását szolgáló 
lépéseinket (melyek járványügyi szempontból is indokoltak): 

• minden vendég után fertőtlenítés történik, ezért csökkentett kapacitással tud csak vendéget 
fogadni, hiszen a fertőtlenítés legalább 30 percet vesz igénybe.  

• Ön kizárólag maszkban tartózkodik a kozmetikában. 
• továbbra is fontos felhívni a figyelmet arra, hogy aki bármilyen, a koronavírus-fertőzéssel 

összefüggő tüneteket észlel magán, ne jöjjön a kozmetikába! 
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A MATIS készítmények lejárati idejének ellenőrzése: az első számjegy a hónapot, az utolsó az évet jelzi. 



•

Fontos, hogy ezt a PR kommunikációt fent kell tartani, tehát ne csak a kezdetre alkalmazza, hanem 
időről-időre jelenítsen meg a higiéniára, fertőtlenítésre, az Ön maszkviselésére vonatkozó (ez utóbbit 
akár kedves-vicces formában is lehet) információkat.  

• Kezelések, készítmények 

Itt az alkalom, hogy átgondolja árlistáját, kezeléseit, és Facebook vagy Instagram oldalán, vagy 
hírlevélben, egyéb kommunikációs csatornán figyelemfelkeltő információkat bocsásson ki az ezekkel 
kapcsolatos újdonságokról . 3

Biztatjuk, hogy próbáljon másképp, megújult kommunikációt folytatni, például rendezze kezeléseit 
csoportokba (akár árak szerint is kialakíthat új csoportokat). 

Nézze át, milyen újdonságokat hozott a MATIS a szalonok leállása alatt, netalán ebben az évben, 
amiről nem volt idő az információk átadására. Ellenőrizze, hogy megfelelően értesítette-e az érintett 
vendégeit az újdonságokról (Lift&Plump, The Serum, illetve aktuálisan a Réponse Pureté sorozat új 
termékéről), esetleg a már bevezetett Réponse Regard sorozatról, továbbá van-e információjuk a 
vendégeknek a kedvezményes csomagajánlatainkról (http://www.matis-paris.hu/termekcsomagok/). 
Nézze végig weboldalunkat, keressen olyan termékeket, amelyek nem szerepeltek a fókuszában, és 
gondolkodjon el, fel tudná-e kelteni vendégei figyelmét rá.  

Jelenlét a közösségi médiában 

Mindenki számára komoly figyelmeztetés lehetett ez a helyzet a kommunikáció fontosságára (!!!). 
Kisokosunkban utoljára hagytuk a Facebook és Instagram oldalak hangsúlyozását, néhány technikai 
információ átadását.  

Sokan idegenkednek ettől a két platformtól, azt gondolják, hogy nem kívánnak részt venni a 
#kiésmitebédelt #mennyitfutottma közlésekben (és még sorolhatnánk az ezen oldalak nélkül 
lényegében soha meg nem tudott információtípusokat). Szögezzük le, hogy mindenki maga dönti el, 
mennyit oszt meg életéből. Az viszont elvitathatatlan tény, hogy ez a két oldal óriási lehetőséget 
biztosít szalonunk és szolgáltatásaink népszerűsítésére, a már említett személyes információk 
megosztásának mellőzésével. Mindenkit (még abban az esetben is, ha Ön úgy gondolja, vendégei nem 
elérhetők a közösségi médiában) arra bíztatunk, hogy legyen ÜZLETÉNEK a közösségi médiában 
KÜLÖN oldala. Tehát ne személyes, hanem üzleti oldalt indítsunk annak érdekében, hogy a 
szükséges információk ELJUTHASSANAK a vendégeinkhez. Az alábbi kritériumoknak feleljen 
meg az oldal:  

• Megjelenés 

Viselje magán az arculati elemeket, úgymint az üzlet (már ha van), illetve a márkák logóit és 
az egyedi arculati elemeket (pl. modellek). Legyen fotógaléria az üzletről is, hiszen Önt az 
üzletével is azonosítják. Derüljön ki, milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni, és milyen 
márkák találhatók Önnél. 

• Kommunikáció 

Ne vigye túlzásba, egy átlagos szalon heti egy-két posztja elég. Természetesen ennél lehet 
több is, ha van érdeklődésre igényt tartó hír, de ha túl sok az aktivitás, a követők 
kifáradhatnak. 

Két lehetősége van a posztokra: vagy továbboszt valamilyen, más által már előállított 
tartalmat, vagy saját maga állítja azt elő. Az első kényelmes, a másik sokkal hatékonyabb.  

 Annak ellenére, hogy a magyar kozmetikák nyomott áron dolgoznak, ebben az időszakban nem tanácsos az árakhoz nyúlni. Az árlista ellenőrzése az átláthatóság, 3

egyértelműség és az aktualizáció miatt lényeges. 
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Minden egyes megosztás előtt tudatosítsa magában, hogy a saját módon előállított tartalom 
mindig sokkal nagyobb számú érdeklődőt vonz, mint a továbbosztott információk.  
Tapasztalataink szerint a szövegezés jelenti a legnagyobb problémát, ezért hamarosan a 
weboldalunkon (a letöltéseink között) is elérhetővé tesszük a Facebook és az Instagram 
posztjaink fotóit és szövegét. Amennyiben igazán „trendi“ kíván lenni, követheti azokat az 
iránymutatásokat, amelyek a posztok megjelenésének időpontját hatékonyság szerint 
csoportosítja: 

Ezeken  jól látszik, hogy eltérő időpontok jellemzik a Facebook és az instagram 
közönségének érdeklődési küszöbét, ami főként az életkorból adódik (az Instagram főként a 
fiatalok és nagyon fiatalok kedvelt platformja 😀  

• A közösség növelése 

Minden marketingtevékenység alapvető kritériuma, hogy mérhető legyen. Aktivitását 
egyrészt a lájkok mennyiségében, másrészt a követők és kedvelők számának emelkedésében 
mérheti. Az előbbi megtévesztő lehet, nem feltétlenül kell lájkolnia a vendégének a közzétett 
információt (sokan nem szeretik mindenki számára mutatni az aktuális érzéseiket azonban a 
vendégek az oldallal való elköteleződésüket szívesebben vállalják, minthogy egy-egy 
poszthoz adják a lájkukat), a közösség növekedése viszont hűen tükrözi az aktivitás mértékét 
és minőségét.  

A közösséget a megfelelő tartalom megosztása is növelheti, azonban fizetett hirdetéssel 
sokkal jobb eredményeket érhetünk el: már napi 1 000.- Ft-os kerettel is látványos 
növekedést produkálhatunk. A fizetett hirdetések létrehozásakor nagyon jó súgót biztosít a 
Facebook, érdemes használni azt!  

• A Facebook és Instagram fiók összekapcsolása 

Lehetőségünk van e két közösségi média fiókunk összekapcsolására. Ekkor az Instagramon 
megjelenő posztunk azonnal megjeleníthető a Facebookon is, tehát nem kell újra létrehozni a 
tartalmat. Abban az esetben, ha eltérő kommunikációt  folyatunk, oda kell figyelni. 4

Őszintén reméljük, hogy kisokosunk segítséget ad, az újranyitás technikai kérdéseiben és annak 
kommunikációjában.  

MATIS Hungary Kft. 

 ELVILEG a két platformon teljesen eltérő kommunikációt kellene folytatnunk, hiszen a Facebookon hangsúlyosabbak a szöveges tartalmak, míg az Instagram 4

fotók révén egyfajta hangulatot-visszaadási céllal rendelkezik. Ezen túl más a korosztály is, azonban esetünkben nem mindig szükséges a szétválasztás, hiszen pl. 
egy anti-ageing kezelés korosztálya mindkét helyen ugyanúgy kommunikál. 
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