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De schoonheid voorbij:

Trends in de 
beautysector 
die voor jou 
kansen bieden

2019

Leesduur 10 minuten 
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De eerste stap om de verwachtingen 
van je klanten te overtreffen is weten 
wat die verwachtingen zijn.
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Customer 
Experience (CX) 
Om de perfecte customer
experience te bieden, moet je 
precies weten wat de wensen 
van jouw klanten zijn. 
Zo kun je op het juiste moment 
inspelen met precies het juiste 
aanbod. 

Roy H. Williams, bestsellerauteur en marketingconsultant
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De trends die 
de beautysector 
bepalen
Hoe zorg je dat jij voorop blijft lopen en klanten aan je bindt?
Lees verder en ontdek 5 belangrijke customer experience trends
waarmee jij het verschil kunt maken. 
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Shine online
In de beautysector is online belangrijker dan ooit. 
Vooral jonge mensen zitten uren per dag op hun 
telefoon op zoek naar inspiratie. 
In veel gevallen leren mensen je merk online kennen 
nog voor ze een bezoekje aan je zaak brengen. 
Niet veel mensen zullen je salon binnenstappen zonder 
minstens even op je Instagram, Facebook of Pinterest 
gekeken te hebben om te kijken wie je bent, 
wat je precies doet en hoe je dat doet. 
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Investeer dus in online. Deel 
mooie foto’s op je social 
kanalen en zorg voor een 
website die geoptimaliseerd is 
voor smartphones. 
En misschien nog wel het 
belangrijkst: zorg voor een look 
& feel die past bij waar jouw 
salon voor staat. In de branche 
gaat het om looks en inspiratie. 

Een aantal tips om online naar 
het volgende niveau te tillen:

 » Zorg dat je - het liefst 
dagelijks - foto’s deelt waar 
mensen blij van worden en 
geïnspireerd door raken. 
Laat die perfecte 

       wenkbrauw of balayage 
       zien die jij creëerde. 

Tip: Ben je zelf niet zo’n ster in 
het maken van mooie foto’s? 
Huur dan af en toe een 
fotograaf in die een batch voor 
je oplevert. Dan kun je weer 
even vooruit :-).
 

 » Blijf online in contact met 
je klanten. Stuur ze e-mails 
met leuke (het liefst 

       persoonlijke) aanbiedingen,  
       beautytips of leuke 
       nieuwtjes over jou en je 
       salon. 

 » Stimuleer klanten om een 
foto van het resultaat van 
hun behandeling te delen 
op Instagram met een 

       bepaalde hashtag en 
       beloon ze bijvoorbeeld met    
       10% korting op hun 
        volgende behandeling. 
       De foto dient als inspiratie-     
       en eigenlijk meteen een     
       aanbeveling - voor anderen   
       en is voor jou weer leuke 
       content om te delen.

 » Zorg dat klanten kunnen 
betalen zoals zij willen. 
Vooraf via een iDeal 

       betaling op je website, na de      
       behandeling in de salon via  
       de pin of misschien wel   
       achteraf via een 
       betaalverzoek. Niets mag ze  
       in de weg staan om een af 
       spraak bij je te maken. 
       Gebruik intuïtieve betaligen,  
       papierloze transacties en   
       een geautomatiseerde 

       follow-up voor een 
       moderne aanpak die
       klanten verleidt om terug 
       te komen.

 » Zorg altijd voor 
       upgrade-opties bij een on 
       line boeking. Zo spoor je    
       klanten aan een extra be  
       handeling te kiezen.

 » Op social media kun je 
zoveel meer dan alleen 
jouw producten of diensten 
laten zien. Zet jezelf neer als 
beauty-expert. Trek de 

       aandacht van je klanten met     
       interessante content. Het  
       mag soms ook best 
       off-topic zijn. 
       Als jouw Instagram-kanaal  
       dé plek is waar jouw
       (potentiële) klanten 
       dagelijks inspiratie vandaan 
       halen en de nieuwste trends 
       ontdekken zullen ze ook veel  
       sneller geneigd zijn een 
       behandeling bij je te 
       boeken.
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Investeer in online.  
In veel gevallen leren mensen 

je merk online kennen
nog voor ze een bezoekje

 aan je zaak brengen.
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Het zit ‘m in de details
Het zijn die kleine dingen waardoor je een ervaring in 
een beautysalon niet vergeet. Een kopje koffie krijg je 
overal. Waarom geen glaasje bubbels of misschien wel 
een Instagrammable glaasje kombucha met aardbei en 
basilicum? Zorg dat je iets extra’s doet waardoor ze je 
onthouden. 
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Bied ze een onvergetelijke 
customer experience. Behalve 
een lekker drankje kun je ook 
denken aan:

 » Geur: zorg dat het altijd 
       lekker ruikt in jouw salon.  
       Een suspender die een 
       subtiele lavendelgeur ver 
       spreid? Of ontwikkel je 
       eigen geur. Die kun je 
       natuurlijk ook weer 
        verkopen!

 » Geluid: geen radio met 
       reclames om het half uur, 
       maar een fijne playlist die  
       past bij de sfeer in jouw 
       zaak.

 » Licht: mensen komen 
naar een beautysalon om 
zich mooi te voelen. Geen 
TL-verlichting dus. Goed 
licht voor jou om te kunnen 
zien wat je doet kan ook 
in de vorm van een lampje 

dat je alleen tijdens een 
behandeling aanzet. Na de 
behandeling kan de klant 
het resultaat bewonderen 
in mooi zacht licht.

Blijf zoeken naar inspiratie voor 
die ultieme customer 
experience. Kijk bij luxe 
beautysalons en kapperszaken 
die het goed doen, zoek online 
en houd regelmatig 
brainstorms met je personeel. 
Zo stimuleer je dat er steeds 
weer nieuwe, frisse ideeën 
komen.
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Het zijn de kleine 
details die samen 

zorgen voor een 
onvergetelijke 

customer 
experience.
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Cadeautjes
We houden allemaal van cadeautjes, om te geven en te 
krijgen. En niet alleen materiële dingen, het is ook 
populair om een ervaring cadeau te geven. 
Daar kun jij wel wat mee! Kijk iets verder dan de 
ouderwetse cadeaubon. Geef een ervaring cadeau.
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Maar hoe pak je dat aan? 
Begin eens met het kritisch 
doornemen van jouw aanbod. 
Hoe zijn je producten en 
diensten te verpakken als 
cadeau? Een moeder-
dochter-verwendag, een 
welness-pakket met de fijnste 
producten of een 
vriendinnen-manicure-
arrangement?

Ook grote beautymerken 
spelen hierop in. Ken je 
bijvoorbeeld Birchbox? Met 
Birchbox krijg je elke maand 

een box met beautyproducten 
thuisgestuurd. 
Beautyproducten speciaal 
geselecteerd voor jou op basis 
van een vragenlijst. Een mega 
succes! Dit kun jij ook. 

Of eigenlijk: dit kun jij beter. 
Jij kent jouw klanten, weet 
welke producten ze fijn vinden, 
hoeveel tijd ze ‘s ochtends 
hebben voor hun beauty-
routine en wat ze belangrijk 
vinden. 

Iets wat een groot merk op 
basis van een vragenlijst 
nooit kan. Maak dus gebruik 
van het lokale, van de 
persoonlijke band die je met je 
klanten hebt opgebouwd.
En treat them a little bit <3.
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You get a car. 
And you get a car, 
and you, and you! 

Kijk hoe je jouw producten 
of diensten kunt verpakken 

in cadeaus.
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Bewuste keuzes
We besteden steeds meer aandacht (en geld) aan een 
gezonde levensstijl. Daar horen ook bewuste keuzes in 
beautyproducten bij. De consument van nu is niet meer 
gewoon op zoek naar een shampoo of gezichtscrème. 
Mensen willen zeker weten dat producten natuurlijk 
zijn, dat er niet op dieren getest is en dat de verpakking 
duurzaam is. 
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Deze uitdaging inspireert 
innovatie en biedt kansen om 
je te onderscheiden als 
beautysalon. Als het je lukt 
om aan deze behoefte van de 
consument te voldoen, dan heb 
je al snel een groep klanten die 
achter je merk gaat staan en 
loyaal aan je is.

Maar hoe zorg je ervoor dat 
jouw zaak voorop loopt in deze 
trend en dat je dit ook 
uitdraagt? Een paar ideeën op 
een rij. 

 » Ga samenwerkingen aan 
met plaatselijke 

       wellness-experts of 
       influencers in de branche.

 » Organiseer een exclusief 
wellness-evenement en 
nodig je klanten uit. De 

       perfecte kans om te laten  
       zien waarin jij je als salon 
       onderscheidt van anderen. 

 » Zoek lokale ambachtelijke 
       producten en zet een 
       samenwerking op om je  
       eigen beauty-assortiment 
       te ontwikkelen.

 » Zorg dat niet alleen je 
       producten goed zijn voor 
       mens, milieu en dier, maar    
       ook de verpakkingen. 

 » Wees consistent: bied je 
       duurzame en natuurlijke 
       beautyproducten aan, zorg  
       dan ook dat je geen koffie    
        schenkt in wegwerp
       bekertjes. 
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Je klanten willen weten dat jouw 
producten natuurlijk zijn,
dat de ingrediënten duurzaam 
verkregen zijn en dat ze niet 
zijn getest op dieren.
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 It’s all about you
De vijfde trend is niet moeilijk te vinden, dat ben jij!
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Een betere ambassadeur van 
je eigen zaak kun je niet vinden. 
Post niet alleen over je zaak, 
je producten, je diensten en je 
klanten, maar laat ook juist zien 
wie jij bent. Post bijvoorbeeld 
een leuke foto van jezelf op 
maandagochtend met de tekst: 
“zin in vandaag!” Een klant die 
toevallig die dag komt voelt 
zich welkom en een potentiële 
klant ziet het gezicht achter het 
bedrijf. Een afspraak boeken 
wordt zo een stuk
toegankelijker.

Ook is bewezen dat het werkt. 
Mensen zijn vooral 
geïnteresseerd in mensen. 

Foto’s waar mensen opstaan, 
scoren gemiddeld 20% tot 30% 
beter in views en engagement 
op social media. Verschuil je 
dus niet (alleen) achter 
productfoto’s, maar laat ook 
zien wie jij bent en waar jij voor 
staat. Je Instagram-kanaal 
wordt er een stuk succesvoller 
van. En daarmee ook jouw zaak. 
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Laat jezelf ook zien op 
Instagram. Mensen zijn 
vooral geïnteresseerd 
in mensen. Foto’s waar 
mensen opstaan, 
scoren gemiddeld 
20% tot 30% beter 
in views en 
engagement.
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CCV Business 
Groeitest

CCV is dé expert op het gebied van 
betaaloplossingen voor zelfstandige 

ondernemers, mkb’ers en grotere bedrijven, 
met veel ervaring in de beauty- en wellness

sector. Benieuwd hoe jouw bedrijf verder kan 
groeien? Doe de gratis CCV Business Groeitest 

en ontvang advies op maat.
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Probeer onze gratis 
CCV Business Groeitest 

en ontdek 
de meest rendabele 
groeimogelijkheden 

voor jouw zaak 
of webshop. 

DOE DE TEST!

https://www.ccv.eu/be-nl/2019/10-goede-contentvoorbeelden-waar-je-iets-van-kan-leren/?utm_medium=email&utm_source=campaigns&utm_campaign=BE-NL
https://ccv-eu.typeform.com/to/owCRrC
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www.ccv.eu

