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Wendy vertelt: 
 
'Een marketingactie bedenken voor je salon kan soms lastig zijn. 
Daarom houden wij altijd rekening met vier richtlijnen.’ 
  
 
 
 

 
Vier richtlijnen voor je marketingacties 
 
Er zijn vier richtlijnen voor marketing in je salon. Als je een nieuwe actie gaat bedenken hou er 
dan rekening mee dat je actie voldoet aan één van de volgende opties: 
  

1. Ik wil meer nieuwe klanten 
2. Ik wil meer klanten die terugkomen 
3. Ik wil dat mijn klanten sneller terugkomen 
4. Ik wil dat mijn klanten per keer meer besteden 

 

 

Tips & Inspiratie 

 

We willen je graag wat tips en inspiratie geven. Hieronder vind je per richtlijn een aantal acties 

die je zo toe kunt passen in je salon.  

 

Succes!



 

1. Ik wil meer nieuwe klanten 

 

Elke dag één nieuwe klant blij maken met een gratis basisbehandeling 

Maak een flyer die je door het dorp/stad laat verspreiden, een Facebook-post én een 

nieuwsbrief voor je klanten waarin je één maand lang elke dag één niet-klant blij maakt met 

een gratis behandeling. Laat deze potentiële klanten een formulier invullen op je website en 

kies elke dag één niet-klant uit die gratis bij jou mag komen voor een (door jou te bepalen) 

behandeling. Als deze niet-klant vervolgens voor de gratis behandeling is geweest, dan geef je 

ze een bon met terugkom-korting mee voor de volgende behandeling. Gegarandeerd dat jij 

hier nieuwe klanten mee werft die terug zullen komen in jouw salon. 

 

 

Vaste lage prijs op één dag op één behandeling 

Kies een dag in de week uit waarop je meestal de minste omzet maakt. Kies vervolgens een 

behandeling die vaak als eerste wordt gekozen door je klanten, bijvoorbeeld een basis 

schoonheidsbehandeling. Kies dan een vaste lage prijs voor die behandeling, alleen geldig op 

die ene dag (elke week dezelfde dag). Stel, de basis schoonheidsbehandeling kost normaal 30 

euro, maar alleen op de betreffende actie-dag kost deze behandeling slechts 22,95 euro! 

 

Zo kunnen nieuwe klanten met jouw behandelingen kennismaken én trek je nieuwe klanten 

aan omdat ze nergens in de buurt zo goedkoop een schoonheidsbehandeling kunnen krijgen. 

In no time staat die actiedag bommetje vol en komen de nieuwe klanten ook op andere dagen 

én voor nieuwe behandelingen bij je in de salon. 

 

 

Begin met online boeken voor je klanten 

Bied online boeken aan en zet je 'boek-nu' knop op Facebook en je website. Je nieuwe klanten 

vinden je dan beter via Google én de drempel om naar een nieuwe salon te gaan waar de klant 

nog nooit geweest is, is veel lager. Vergeet de prijzen van je behandelingen er dan ook niet bij 

te vermelden. 

  

 

  



 

2. Ik wil meer klanten die terugkomen 

 

Verlorenklantenkaart 

Klanten die normaal om de 6 weken bij je in de salon komen zijn nu ineens al 20 weken niet bij 

je in de salon geweest. Deze klanten kan je beschouwen als verloren klanten. 

Je kan natuurlijk in je klantenbestand kijken en aan de laatste bezoekdatum (of receptenkaart) 

zien wie 20 weken of langer niet bij je in de salon is geweest. Je kunt ook je softwaresysteem 

gebruiken en een selectie maken door te sorteren op laatste bezoekdatum. Vervolgens maak 

je een kaart speciaal voor deze verloren klanten. In deze kaart zet je bijvoorbeeld een korting 

die je klant niet kan weerstaan en daardoor dus weer bij je terugkomt. Bijvoorbeeld 40% 

korting op een behandeling naar keuze. Als die verloren klant dan terugkomt is de taak weer 

aan jou om hem in je salon te behouden. 

 

Spaarpuntenpas instellen 

Nederlanders zijn gek op sparen. Ze sparen bij de supermarkt, bij de bakker en ga zo maar 

door. Maak zelf een strippenkaart of gebruik hiervoor het spaarsysteem in je 

softwaresysteem. 

Geef je klant bij elk bezoek een x-aantal punten. Bijvoorbeeld, bij elke bestede euro krijgt jouw 

klant 10 punten op zijn account/kaart. Met deze punten kan jouw klant dan bepaalde 

extraatjes of kortingen in je salon krijgen.  

Een klant die al een hoop punten gespaard heeft wil deze niet zomaar kwijtraken door niet 

meer naar jouw salon te komen, maar wil ze graag inleveren voor iets extra’s of voor meer 

korting.  



 

3. Ik wil klanten die sneller terugkomen 

 

Actie Retourtje 

Je klant komt bijvoorbeeld altijd eens in de 12 weken in jouw salon voor een behandeling, 

maar de huid mag eigenlijk ook wel eerder weer een goede verzorging krijgen, of de haren 

mogen echt wel om de 6 weken bijgepunt worden. Hoe zorg je er dan voor dat je klant sneller 

terugkomt? Stel Actie Retourtje in en geef ‘retourkortingen’. Als je klant binnen 8 weken 

terugkomt krijgt hij € 2,50 korting, € 2,- korting bij 9 weken en bijvoorbeeld €1,50 korting bij 10 

weken.  

 

 

Bijwerkbehandeling 

Komt je klant bijvoorbeeld altijd alleen de uitgroei van de haren om de 6 weken bijwerken of 

eens in de 3 maanden een schoonheidsbehandeling laten doen? Zorg er dan voor dat je 

een 'bijwerkbehandeling' hebt en dit ook aanbiedt aan je klant als ze de deur uitlopen. 

• Uitgroeibehandeling kleuring: Je geeft bij je klant aan dat als zij binnen 3 weken al 

terugkomt om de uitgroei bij te werken, ze dan voor een T-kleuring kan komen 

(contouren en scheiding in het haar bijverven). Hiervoor betaalt ze dan maar de helft 

ten opzichte van een normale uitgroeibehandeling. 

• Schoonheidsbehandeling: Komt je klant normaal elke 3 maanden maar de huid kan wel 

een rustmomentje tussendoor gebruiken? Geef bij je klant aan dat als ze binnen 2 

maanden terugkomt voor een behandeling met een verzorgend masker, ze hiervoor 

maar slechts de helft van de normale prijs hoeft te betalen. Zo blijft de huid van de 

klant gedurende de 3 maanden constant en mooi. 

 

Bezoekversneller 

Stel je hebt een klant die normaal om de 3 maanden bij je in de salon komt, en je wilt ze 

eigenlijk om de 2 maanden weer terugzien, herinner je klant er dan na 2 maanden aan dat het 

al 2 maanden geleden is dat hij/zij bij jou in de salon is geweest. En geef gelijk de mogelijkheid 

om een afspraak te maken. Op die manier komt je klant eerder weer in je salon. Waarom? 

Omdat de klant vaak vergeet hoe lang het al geleden is en daarom als het haar echt te lang is 

of de nagels al afgebladderd zijn pas weer een afspraak maakt. Jij zorgt er dan voor dat het 

niet zover komt en ze al eerder bij jou in de salon terugkomt. Kijk eens in je salonsoftware of 

hier niet een automatisch bericht voor bestaat (p.s. Da Vinci biedt dit aan). 

 



 

4. Ik wil klanten die per keer meer besteden 

 

Product-advieskaartjes 

Geef bij elk bezoek van je klant een product-advieskaartje mee. Schrijf hierop welke producten 

je bij hem/haar tijdens de behandeling hebt gebruikt. Dit kan een shampoo zijn geweest 

tijdens het wassen van de haren, of een crème die je op het gezicht van je klant hebt gesmeerd 

aan het einde van de behandeling. Geef op het kaartje aan dat de klant de volgende keer 10% 

korting krijgt op dit product door inlevering van het kaartje. Zo heeft jouw klant thuis de tijd om 

eens goed te kijken wat hij/zij van de behandeling vond en wellicht ook wat hij/zij van het 

product vindt dat tijdens de behandeling gebruikt is. 

 

 

Interne beloning voor je medewerkers 

Je ziet in je softwaresysteem dat de gemiddelde omzet per bezoek 30 euro is. En je wilt dit 

binnen één maand naar 30,50 euro brengen. Hang dan een overzicht met omzet per bezoek op 

een plek waar je medewerkers dat duidelijk kunnen zien, zodat ze direct zien hoever ze al zijn. 

Als het jouw medewerkers lukt om het gemiddelde bestede bedrag per bezoek met 50 cent te 

verhogen mogen ze bijvoorbeeld een keer samen uit eten, of bedenk iets anders wat ze leuk 

vinden. Waarom slechts 50 cent omhoog?  Het doel is haalbaar en realistisch en die 50 cent 

levert op jaarbasis bij een omzet van € 150.000,- al gauw € 2.500,- extra op. Zorg wel dat je dit 

dan elke maand/elke 2 maanden doet zodat het omzet per bezoek op dit hoge niveau blijft. 

 

 

Onbekende behandeling maakt onbemind 

Klanten komen bijvoorbeeld altijd alleen voor een basisbehandeling bij jou in de salon? 

Selecteer deze klanten en stuur ze een kaart met korting voor een iets luxere behandeling. 

Want ... onbekend maakt onbemind. Wellicht vinden deze klanten deze luxere behandeling wel 

zó fijn dat ze vervolgens altijd bij jou komen om dit te laten doen. Voor een kapsalon kan je 

bijvoorbeeld de knipklanten die nog nooit bij jou hebben gekleurd selecteren en hen een kaart 

toesturen met een korting voor een kleurbehandeling. 

 


