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Marketinški splet u kozmetičkome salonu 

 

 Otvorila sam salon u kojemu sam se odlučila za holistički način menadžmenta, što 

znači da sam se orijentirala na proizvod, cijenu, promociju te prodaju i distribuciju, s 

naglaskom na društveno odgovorno poslovanje. Za početak odlučila sam se posvetiti 

proizvodu. Važno je znati broj proizvoda koji će izaći na tržište, pa sam odabrala dvadeset 

svojih proizvoda. S obzirom na to da je bitan izgled proizvoda, pakiranje, dizajn i asortiman, 

odlučila sam se za šarolik dizajn kako bih privukla što više potrošača. Bitna je i marka. 

Odabrala sam biobazu zato što nije štetna, bazira se na prirodnim svojstvima te je vrlo 

ljekovita. Imala sam mnogo uspjeha s prodajom svojih proizvoda, pa sam odlučila nastaviti s 

odabranim asortimanom i pristupačnim cijenama. Obratila sam pozornost na stanje 

gospodarstva, na troškove proizvodnje i marketinške aktivnosti, i na temelju toga postavila 

vrlo realne cijene koje su svima pogodne. U novinama, na televiziji i na mrežnim stranicama 

promovirala sam svoje nove i stare proizvode: nove kako bih privukla nove kupce, a starije, 

već poznate, kako bih bila još uspješnija. Bilo je mnogo pozitivnih komentara kupaca i 

klijenata, što je pospješilo prodaju i tako pomoglo ostvarenju cilja. Na proizvode i usluge koje 

pružam uvela sam jamstvo, primjerice za IPL-dugotrajno lasersko uklanjanje dlaka jamstvo 

od tri godine, što pruža sigurnost mojim klijentima i uvelike daje prednost pred 

konkurencijom. Odlučila sam da ću svoje proizvode promovirati od 20. siječnja do 1. veljače. 

Uz to sam uvela 20 % popusta na potrošnju iznad 100 kuna, a ukoliko kupac odluči kupiti dva 

moja proizvoda, treći će dobiti na poklon. Proizvodi za klijente ženskoga spola reklamirat će 

se neposredno prije sapunica, za klijente muškoga spola prije utakmica, a za djecu prije crtića 

i dječjih filmova kako bi se postigla najveća učinkovitost promocije. Vrlo je bitno postaviti 

sve u pravo vrijeme na pravo mjesto. Kozmetički je salon na vrlo dobroj lokaciji: nalazi se 

pored grada gdje je veliki promet, no s velikim parkiralištem, što omogućuje dostupnost 

svima. Vrlo je bitan i rad s drugima i za druge, zato sam svoje zaposlenike, dobavljače i 

klijente motivirala i ukazala im na stručnost i obrazovanje koji su vrlo važni. U svrhu toga na 

mjesto depilacije postavila sam stručnu osobu koja će znati savjetovati, ukazati i rješavati 



probleme. Naravno, prenijeti dodatnu vrijednost u našemu je poslu vrlo važno jer to osigurava 

standard kvalitete usluga i zadovoljstvo klijenata. Zbog toga im uvijek pružim najviše što 

mogu: pomažem im oko kožnih oštećenja, dajem testere koji su vrlo učinkoviti, kada imam 

slobodnog vremena, njegujem im ruke, pružim masažu i slično. U svome salonu ja sam 

demokratski menadžer koji sluša prijedloge i savjete svojih suradnika, komunicira s 

potrošačima i reagira na njihove potrebe. Smatram da je to najbolje za sve i da će tako radna 

atmosfera biti bolja. Glavni mi je cilj postići zadovoljstvo potrošača jer on nam donosi dobit, 

preporučuje nas te postaje naš vjeran klijent. Primijetila sam da mnogo klijenata dolazi s 

djecom u salon, pa sam napravila igraonicu i organizirala i održala različite radionice za 

djecu, jer će se zato htjeti vratiti, što znači da će nam i promet biti veći.  

 Salon održavam svakodnevno. Boja je zidova vrlo blaga, glazba nije preglasna, salon 

je uvijek čist, mirisan i u trendu. Pozitivno je i cijelo radno okruženje. Naš izgled i izgled 

salona uvelike utječe na zadovoljstvo klijenata i potrošača. Da bih bila suvremena, pratim 

modne trendove i novitete na tržištu, a svojim sam klijentima stavila na raspolaganje stručne 

časopise kako bih ih informirala o novitetima na tržištu kozmetičkih proizvoda i usluga. Radi 

mjera sigurnosti, ali i kvalitete redovito provjeravam i održavam aparate i uređaje. Ne 

koristim one koji štete okolišu. Tako, nijedan uređaj u mome salonu nije na plin, a imam i 

električni automobil kako bih pokazala društvu da mi je stalo do njih te kako bih i na njih 

prenijela društveno odgovorno poslovanje. Umjesto plastičnih koristim papirnate vrećice, 

postavila sam natpise na kojima piše da se ne stavlja na pranje čista tkanina i odjevni 

predmeti. Koristim pročišćivače otpadnih voda koji ne štete okolišu i solarne panele umjesto 

električne energije. Otpad odlažem u posebno predviđene kutije kako bi se kasnije mogao 

reciklirati. Uvela sam knjižicu pisanih pravila, a od svojim zaposlenika zahtijevam detaljni 

prikaz slijeda aktivnosti. Sada zaposlenici i, naravno, ja dočekujemo klijente i potrošače vrlo 

uljudno, nasmijano i stručno te se pridržavamo svih pravila. Omogućila sam svojim klijentima 

da mogu vidjeti, dodirnuti, isprobati proizvode te naposljetku odlučiti o kupovini. Stoga, kako 

bi klijenti mogli isprobati proizvod prije nego što ga kupe, u salonu uvijek imam testere. 

Zapisujem sve njihove podatke te im šaljem čestitke za rođendan poklon-bonove, čestitke za 

Božić, Uskrs i slično. Na taj način čuvam zadovoljstvo svojih klijenata te ukazujem koliko mi 

je stalo do njih.  


