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W sytuacja zagrożenia obawy i niepokój są naturalną reakcją. Najważniejszym
co możemy teraz zrobić to nie ulegać panice i na tyle na ile jest to możliwe
zachować zimną krew. To na pewno niełatwe, ale kontrolowanie własnego
stanu psychicznego i emocjonalnego powinno być aktualnie podstawą naszego
działania. To szczególnie ważne, jeśli chcesz być skutecznym i działać
w obliczu kryzysu zdrowotnego i finansowego, przed którym wszyscy stoimy.
Myślę, że brak kontroli nad tym, co się dzieje, zwiększa niepewność. Stara
i jakże aktualna obecnie prawda mówi, że są rzeczy w życiu nad którymi mamy
kontrolę i rzeczy, nad których nie możemy kontrolować. Najważniejszym jest
rozróżnienie jednych rzeczy od drugich i podjęcie działania gdzie to możliwe.
Nie masz kontroli nad decyzjami, które są lub nie są podejmowane przez rząd,
nad tym co podają media, nad tym, co robią Twoi konkurenci ani nad tym, co
inni publikują w mediach społecznościowych.
Są też rzeczy, nad którymi masz kontrolę! Możesz kontrolować to co oglądasz
i czytasz, masz wpływ na ilość czasu, którą spędzasz codziennie w social
mediach, na rozmowy, które prowadzisz albo na to jak często komunikujesz
się z członkami swojego zespołu i klientami. Możesz kontrolować budżetu (bez
względu na to, jak trudne i przykre może to być) oraz to na czym się skupiasz,
w każdej minucie każdego dnia.
Nie ma sensu inwestować czasu i energii emocjonalnej w to nad czym nie
mamy kontroli!
Będąc właścicielem lub managerem salonu jesteś liderem. Aby Cię wesprzeć,
przygotowałam 7- punktowy plan działania. To lista kontrolna, zbiór rzeczy
i działań, które możesz zrewidować i na które masz wpływ w nadchodzących
dniach i tygodniach.
Kolejne kroki z listy mogą bardziej lub mniej pasować do Twojego Salonu, do
Twojej sytuacji, do Twoich warunków. Każdy z Salonów jest inny i na jego
sytuację wpływa wiele czynników. Potraktuj proszę te punkty, jako bazę do
działania, schemat, który uzupełnisz swoimi spostrzeżeniami, uwagami
i pomysłami swoimi oraz Twoich pracowników.

KROK 1
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KROK 1. BĄDŹ NA BIEŻĄCO, ZACHOWAJ SPOKÓJ,
PRZYGOTUJ PLAN!

Zdecydowanie, musisz trzymać rękę na pulsie. Zwróć tylko uwagę, że
jeśli czytasz masę wiadomości i ciągle jesteś przyklejony do mediów
społecznościowych, to na pewno nie pomoże, tylko zwiększy stres!
Nie panikuj! - W czasach niepewności ludzie często mają tendencję
do koncentrowania się na najgorszym możliwym scenariusz! Każdy
czarny scenariusz zawsze grozi samospełniającym się proroctwem.
Pamiętaj, że już nie raz stawałeś w obliczu wyzwań i je przetrwałeś!
Teraz możesz nie tylko przetrwać, patrząc na to czego możesz się
z tej sytuacji nauczyć, masz szansę wyjść z tej sytuacji silniejszy.
Stwórz pewność! Niepewność wywołuje strach, dlatego ważne jest,
aby zacząć od tworzenia pewności i struktury w Twoim życiu. Nawet
jeśli wydaje Ci się to tylko sztuką dla sztuki. Twój mózg potrzebuje
zajęcia, potrzebuje realnego celu na którym będzie mógł się skupić.
Jeśli nie dajesz swojemu mózgowi, konkretnych rzeczy do skupiania
się – wyprowadza Cię na manowce i pozwala kreować w głowie
najczarniejsze scenariusze.
Kontroluj przepływ wiadomości. Media społecznościowe to bez
wątpienia najbogatsze obecnie źródło informacji. Niestety, jak na
pewno dobrze wiesz, trafiają tam też niepotwierdzone, a nawet
fałszywe wiadomości, czyjeś osobiste opinie i interpretacje.
Korzystaj z rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji na dany
temat. Naprawdę, raz dziennie to wystarczająca ilość, w jakiej
powinieneś sprawdzać bieżącą sytuację.

Przejmij kontrolę! Zacznij od przygotowania kartki i długopisu.
Zapisz 5 do 10 punktów – potencjalnych wyzwań, które w tej
chwili sprawiają, że najbardziej się martwisz. Nie skupiaj się i nie
opisuj szczegółów. Staraj się w punktach, rzeczowo i na temat
nazwać to, co w tej chwili jest dla Ciebie najważniejsze. Zapisz to!
Uporządkuj pozycje na liście według stopnia pilności, z jaką trzeba
się nimi zająć. Bądź przygotowany, że ustalona kolejność może się
zmienić, biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację.
Niemniej jednak bądź ze sobą szczery.
Utworzenie tej listy sprawi, że zmniejszysz poczucie chaosu
i przytłoczenia. Przy każdym punkcie zapisz co możesz zrobić
w danej sprawie, kogo poprosić o wsparcie, z kim się kontaktować,
jakie masz możliwości – nawet te, które na chwilę obecną wydają
się najbardziej nierealne.
Nie jesteś sam! Pamiętaj, że w tej samej sytuacji jest wiele innych
osób. Nie zastanawiając się nad stratą i tym co najgorsze dołącz
do proaktywnych społeczności internetowych, rozmawiaj z ludźmi
przez telefon, aby dzielić się pomysłami, informacjami i zasobami
merytorycznymi.
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KROK 2. PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIMI
FINANSAMI.

Największym wyzwaniem dla większości salonów będzie sytuacja
finansowa. To dla nas wszystkich jest oczywiste i z tym problemem
przede wszystkim trzeba się zmierzyć.
Sprawdź wszystkie wydatki związane z Salonem. Znowu będziesz
potrzebował kartki i ołówka, ewentualnie arkusza w Excelu. Analiza
tak zwanych twardych danych to najprawdopodobniej nie jest to, co
robimy w pracy najchętniej. Jednakże, w obecnej sytuacji jest to
działanie konieczne do wykonania!
Analizując koszty salonu musisz zwrócić uwagę na podział:
koszty stałe – ponosimy je każdego miesiąca, niezależnie od tego
czy i jak dużo pracujemy, np. czynsz, stała część wynagrodzeń,
abonamenty itp.
koszty zmienne – ich wysokość zależy od różnych czynników,
głównie od liczby wykonanych zabiegów, np. zakup kosmetyków,
prowizje dla pracowników, opłaty za media itp.Dodaj trochę
treści
Na końcu tej broszury znajdziesz tabelę, w której wyszczególniłam
wszystkie najczęściej pojawiające się w Salonie koszty – może
będzie ona dla Ciebie pomocna. Jeżeli chcesz otrzymać gotowy do
wypełnienia plik – odezwij się do mnie przez media
społecznościowe. Jeśli coś jeszcze przychodzi Ci do głowy – dopisz
do listy.

Zmniejsz wszystkie niepotrzebne koszty ogólne. Nikt z nas nie
wie, jak długo będzie trwała obecna sytuacja. Konieczne jest
wyeliminowanie wydatków, które możesz wykluczyć.
Najważniejszą rzeczą jest komunikacja. Bądź w stałym kontakcie
ze swoimi dostawcami. Prezentuj się im jako osoba, która aktywnie
dąży do celu. Skontaktuj się z tymi, z którymi możesz i zapytaj jakie
rozwiązania w tej sytuacji możecie wspólnie wypracować.
Najgorsze co możesz usłyszeć to „nie”. Masz jednak tyle samo szans
na usłyszenie pozytywnych dla siebie wiadomości.
Pamiętaj, że twoimi dostawcami są ludzie, z którymi będziesz chciał
kontynuować współpracę, gdy sytuacja, w jakiej obecnie jesteśmy
się skończy. Obu stronom zależy na tej współpracy.
Wsparcie z zewnątrz. Pamiętając, że nie na wszystko masz wpływ –
sprawdź, gdzie możesz szukać wsparcia finansowego i pomocy.
Polegaj tylko na wiarygodnych źródeł (strony rządowe, rzetelne
dzienniki itp.).
Priorytetyzuj płatności. W pewnym momencie będziesz musiał
zrealizować wszystkie swoje zobowiązania finansowe. Na chwilę
obecną wprowadź realistyczny plan płatności, zwracając uwagę na
to co musisz traktować jako najważniejsze.
Zapłać wszystkim swoim pracownikom.
Zapłać wszystkim mniejszym dostawcom, aby oni również mogli
utrzymać działalność.
Płać wszystkie czynsze, kredyty, ubezpieczenia i media. Chyba,
że istnieje rozwiązanie, które pozwoli Ci odsunąć te koszty.
Zapłać wszystkim pozostałym dostawcom.
Jakich rozwiązań możesz spróbować?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie
z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec maj 2020 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnieniakomorekmerytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-zobowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-zamarzec-maj-2020-r_/2551396

Wystąpić o ulgę w opłacaniu składek bez opłaty
prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie
na raty należności z tytułu składek.
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnieniakomorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulgaw-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenieterminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-ztytulu-skladek/2551351
Złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu
sprawowania opieki nad dzieckiem (dziećmi) do ukończenia 8
lat.
https://www.zus.pl/ozus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowyzasilek-opiekunczy-po-25-marca-2020-r_/2549429
Urząd Skarbowy
Złożyć wniosek o umorzenie całości lub części zaległości
podatkowej i sprawdzić czy urząd przyzna Ci taką pomoc.
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-iksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzeniezaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
Złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatkowej
i sprawdzić czy urząd przyzna Ci taką pomoc.
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-iksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenieterminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lubodsetek
Złożyć wniosek o rozłożenie należności podatkowych na raty
i sprawdzić czy urząd przyzna Ci taką pomoc.
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-iksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_291-rozlozenie-na-ratyzaleglosci-podatkowych

Sprawdzić czy możesz umówić się z urzędem skarbowym,
że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie
stracić płynności finansowej.
https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pitciti
Urząd Pracy
Skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia w przypadku
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowaniado-pensji-swoich-pracownikow

Bank
Zgłosić się do swojego banku z prośbą o czasowe zawieszenie
rat kredytu.
Wzór wniosku znajdziesz wpisując w przeglądarce
internetowej hasło Wniosek o czasowe zawieszenie spłaty rat
kredytu.
Wynajem lokalu
Wystąpić do najemcy lokalu z prośbą o obniżenie czynszu.
Wzór wniosku znajdziesz wpisując w przeglądarce
internetowej hasło Wzór pisma do najemcy o obniżenie
czynszu.
Jeśli Twój Salon znajduje się w galerii handlowej, możesz
zwrócić się do galerii z prośbą o zwolnienie z konieczności
płacenia czynszu.
Konsultuj. Konsultuj, o ile to możliwe wszystkie decyzje, które
wpływają na Twoje finanse z swoim księgowym lub/i prawnikiem. To
osoby, posiadające często rozległą i fachową wiedzę, które teraz
właśnie powinny być dla Ciebie największym rzetelnym wsparciem.
Rzetelne, aktualizowane dane na temat państwowego wsparcia
znajdziesz na stronie:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparciedla-swojej-firmy
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KROK 3. NA BIEŻĄCO KOMUNIKUJ SIĘ ZE SWOIM
ZESPOŁEM.

Wszyscy jesteśmy obecnie w trudnej sytuacji. Komunikacja, na co
dzień powinna być podstawą w Twoim zespole. W tym wyjątkowym
czasie, powinna być jeszcze ważniejsza. Poświęć czas i energię na
utrzymywanie bieżącego kontaktu z zespołem. Nawet złe informacje
są lepsze od domysłów braku informacji.
Ciągły dialog. Wysłuchaj swoich pracowników. Zapytaj, jakie oni
mają pomysły. Daj im poczucie, że jesteście częścią jednej całości.
Bądź miły! Niezależnie od tego, jak silny jesteś Ty sam – nie
wiesz w jakiej kondycji jest osoba po drugiej stronie. Bądź
empatyczny.
Użyj technologii, aby pozostać w kontakcie. W przypadku braku
komunikacji Twój zespół wymyśli ich własną wersję rzeczywistości.
Bądź więc obecny, widoczny i dostępny. Czy to osobiście, przez email, SMS lub dowolną platformę mediów społecznościowych po
FaceTime przez ZOOM, Skype czy WhatsApp. Istnieje wiele aplikacji,
które pozwalają na wirtualne spotkania, abyś mógł połączyć się
i uspokoić swój zespół.
Nie dopuszczaj do projekcji. Każdy człowiek w momencie lęku,
złości czy niepewności w sposób uproszczony przypisuje innym złe
intencje. Mechanizm projekcji to jeden z mechanizmów obronnych,
jaki nieświadomie stosuje nasz umysł. Polega on na przypisywaniu
innym ludziom negatywnych motywów postępowania, cech i uczuć,

których istnienia nie mamy czasem nawet świadomości. Najprościej
mówiąc, kiedy jesteśmy zdenerwowani lub niepewni, zazwyczaj
posądzamy innych o złe intencje lub przypisujemy im nieprawdziwe
motywacje.
Wspieraj swój Zespół i proś o wsparcie. Razem pracujecie często
od kilku, kilkunastu lat. Każdy z Twojego Zespołu pracował pewnie
w innych salonach, jest w branży od wielu lat. Wszyscy razem macie
wyjątkowe doświadczenia i spostrzeżenia z życia salonu, obsługi
klienta i relacji. Zadaj więc sobie pytanie: co każdy z Was może
wnieść, w czym jest najlepszy, a w czym potrzebuje wsparcia? Jak
możesz wykorzystać umiejętności i doświadczenie wszystkich
członków zespołu.
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KROK 4. CIĄGŁA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI.

Relacje – to podstawa fryzjerstwa. Trudno wyobrazić sobie kontakt
fryzjera z Klientem bez relacji. Zaufanie, dobra atmosfera, pewnego
rodzaju intymność – każdy z Was zna to z codziennej pracy w Salonie.
Relacje, które budujemy w biznesie są jak relacje tworzone przez
resztę naszego życia; wymagają wysiłku, nie zdarzają się od tak po
prostu. Zatem do dzieła!
Uruchom salonowe media społecznościowe i pokaż Klientom, że
jesteście i o nich pamiętacie. Dajcie się zauważyć, zapamiętać, a co
najważniejsze nie dajcie się zapomnieć!
Klientki potrzebują Twojej eksperckiej wiedzy. Przedstaw w swoich
mediach społecznościowych najpopularniejsze w Twoim Salonie
kosmetyki. Powiedz lientkom dlaczego są skuteczne? Co sprawia,
że działają tak jak działają? Jaką korzyść przyniosą Twojej Klientce?
Jakie będą po ich zastosowaniu jej włosy?
Zaoferuj voucher na usługi. Zaproś swoje Klientki już dziś do
powrotu do Salonu. Zastanów się i przelicz – jaką ofertę specjalną
możesz zaproponować. Może wśród Twoich Klientek są takie, które
do tej pory nie korzystały z zabiegów pielęgnacji w Salonie, a teraz
chciałyby wykupić taką usługę w korzystnej cenie, aby wesprzeć
Twój Salon? Może Klientka będzie miała ochotę kupić voucher na
usługę koloryzacji, z której skorzysta w później? Może Twoi Klienci
chcieliby podarować swoim bliskim bon podarunkowy, który teraz
mogą kupić w Twoim Salonie?

Wprowadź możliwość wirtualnej konsultacji. Tu znowu możesz
wykorzystać salonowy Messenger! Zapytaj Klientkę jak się czuje,
w jakiej kondycji są jej włosy. Zaproponuj konsultacje online! Zapytaj
z czym na co dzień się zmaga i doradź najlepsze, profesjonalne
rozwiązanie.
Pokaż się Klientom z innej strony. W tej wyjątkowej sytuacji
wszyscy potrzebujemy pozytywnych emocji. Nawet w tych ciężkich
czasach spotyka nas wiele zabawnych sytuacji. Bądź kreatywny!
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KROK 5. WYKORZYSTAJ TEN CZAS NA EDUKACJĘ.

Tego punktu, w branży beauty nie trzeba szeroko omawiać. Kto się nie
rozwija ten się cofa. Wykorzystaj ten czas, aby kształcić się zawodowo!
Istnieje wiele bezpłatnych i płatnych treści online.
Strony warte odwiedzenia:
ASK - elearning
https://ask-elearning.com/_/
Essential Looks
https://www.essentiallooks.com/global/
YouTube Schwarzkopf Professional
https://www.youtube.com/user/Apassionforhair
YouTube Indola Polska
https://www.youtube.com/channel/UCVO9DDtgsLWpZUwQtxzuiAg
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KROK 6. BĄDŹ LIDEREM, DBAJ O SIEBIE I INNYCH!

Nadszedł czas, aby na nowo uwierzyć we wspólnotę, podtrzymywać
spokój, którego tak niewiele wokół nas. Nadszedł czas, aby okazać
życzliwość zamiast przymykać oczy. Teraz jest czas dawać przykład
we wszystkim, co robimy i mówimy oraz we wszystkim, czego nie
robimy i nie mówimy. Bądź zatem źródłem spokoju, a nie niepokoju.
Pośród całego tego dramatu pamiętaj o najbliższych. Zacznij od
siebie. To globalna pandemia, aby walczyć z tym wirusem, musisz
być zdrowy.
Ćwicz. Pamiętaj, aby ćwiczyć, nie potrzebujesz dużo miejsca,
specjalnego sprzętu ani stroju. Istnieje wiele bezpłatnych i płatnych
treści na YouTube.
Odżywiaj się zdrowo. Utrzymanie silnego układu odpornościowego
jest ważniejsze niż kiedykolwiek.
Rozmawiaj z innymi i buduj relacje - z rodziną, przyjaciółmi czy
partnerem. Ten wyjątkowy czas pozwolił nam uświadomić sobie, co
mamy najcenniejszego.
Dbaj o zdrowie psychiczne. Uważaj na tych, którzy walczą. Aktualna
sytuacja będzie mieć trwały wpływ na nasze zdrowie psychiczne
więc poświęć czas na rozmowę i uspokój przyjaciół, rodzinę. Pomóż
innym poradzić sobie w trudnych czasach zarówno fizycznie, jak i
emocjonalnie. Ty korzystaj z ich pomocy.

Bycie zdrowym oparciem dla innych, nam również daje siłę.
Strony warte odwiedzenia to:
https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/jak-radzic-sobie-zlekiem-przed-koronawirusem,6779,n,192
https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/21375-jakradzic-sobie-z-lekiem-przed-koronawirusem
Znajdź trochę radości! Szukaj i twórz chwile radości, które istnieją
w życiu. To trudny okres, ale są chwile piękna, dobroci i uśmiechu,
których musimy doświadczyć, aby zachować zdrowie psychiczne.
Bądź poinformowanym. Trzymaj się faktów, nie ulegaj panice.
Zachowaj ostrożność w kwestii higieny. Ta kwestia stała się dziś
ważniejsza niż kiedykolwiek.
Pamiętaj - to kiedyś minie!
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Omów „nową normalność”. Gdy tylko pojawi się potencjalna data
otwarcia, przekaż ją pracownikom. Spotkajcie się w Salonie, lub
online, aby omówić „nową normalność”. Wysłuchaj i weź pod uwagę
ich obawy i sugestie.
Przygotuj się na przekazanie informacji klientom o nowej dacie
otwarcia oraz o tym, jak ewentualnie zmieni się działanie salonu.
Przygotuj salon. Oczywiście z punktu widzenia czyszczenia i higieny.
Nie zakładaj, że od razu wrócisz do tego, co było przed pandemią.
Sugeruję zacząć od zagadnień (chyba że władze powiedzą inaczej),
z którymi pewnie będziesz musiał się mierzyć:
Utrzymanie pewnego dystansu społecznego między klientami.
Utworzenie maksymalnej przestrzeni między stanowiskami.
Rozłożone terminy spotkań wizyt, aby uniknąć zatorów.
Naprzemienne zmiany personelu.
Wydłużone godziny otwarcia.
Uważna dbałość o higienę.
Środki dezynfekujące do rąk.

Bądźcie bezpieczni, umyjcie ręce, stawiajcie na edukację i opiekujcie
się tymi, którzy są dla Was ważni.

O MNIE

Od kilkunastu lat zawodowo jestem związana z branżą beauty. W pracy
konsultanta, coacha i trenera wykorzystanie tego doświadczenia,
pozwala mi doskonale rozumieć problemy rynku i salonową
codzienność. Bezustannie podejmuje nowe wyzwania łącząc
merytoryczną wiedzę z praktyką i codziennym życiem salonu. Jestem
pasjonatką, dla której wiedza przekazywana na szkoleniach musi
znaleźć odzwierciedlenie w realnym życiu i wynikach. Daje z siebie
100% i zależy mi na pełnym zaangażowaniu osób, z którymi pracuję.
Stawiam na szczerość i otwartość w komunikacji oraz relacji
partnerskich w życiu i biznesie. Przez całe życie zawodowe wierzę w
edukację. Ten kto się nie rozwija, ten się cofa. Na sali szkoleniowej
dzielę się doświadczeniami własnymi i dziesiątek specjalistów z branży
beauty, z którymi pracowałam. Wymagam dużo od siebie i od innych.
Największą frajdę sprawia mi, gdy słyszę od uczestników szkoleń „Nie
wierzyłem. Sprawdziłem, to działa!”

Skontaktuj się ze mną:

www.wojciechowskapro.pl

@wojciechowska.pro
@wojciechowska.pro

