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DISTILLED COLLECTION

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ
ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Το μεγαλύτερο ταξίδι είναι αυτό που κάνουμε μέσα μας.

να εξερευνήσετε τα διαφορετικά επίπεδα του εαυτού σας.

DISTILLED ΧΡΩΜΑ

Γνωρίστε τους εξερευνητές της ουσίας και της

Τώρα είστε ελεύθεροι να φωτίσετε τον αληθινό σας πυρήνα:

Μεγιστοποιήστε μέσα από την αφαίρεση: Η σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2015

αυτοσυνείδησης, των οποίων απώτατος στόχος είναι ο

εντοπίζοντας στην ουσία του και στη συνέχεια μεγεθύνοντάς

αναζητά τον εξευγενισμό με τελικό σκοπό τον απόλυτα εκλεπτυσμένο

εξευγενισμός μέχρι τον απόλυτα εκλεπτυσμένο εαυτό μας. Η

τον. Όταν φτάσετε στον πραγματικό σας εαυτό, η ομορφιά

εαυτό σας. Η εμπνευσμένη από τα κύτταρα τεχνολογία της ομορφιάς

αυτοεξερεύνηση παίρνει πολλές μορφές, αλλά έχει πάντα έναν

έρχεται αβίαστα: Με μία φυσική ροή και κίνηση, ακτινοβολείτε

καθιστά δυνατή αυτή την αποκάλυψη της ομορφιάς – ζωντανή επιστήμη

στόχο – να φέρει στην επιφάνεια την εσωτερική μας ομορφιά.

μία εξευγενισμένη αισιοδοξία και μία εκλεπτυσμένη

που εξερευνά και εστιάζει στα ειδικά χαρακτηριστικά των μαλλιών, τόσο

‘ελαφρότητα του είναι’. Υμνείστε την προσωπικότητά σας – και

ως προς το χρώμα όσο και ως προς το styling. Με έμπνευση από την αγνή

Η ανάπτυξη της ζωντανής επιστήμης της βιολογίας και της

την προσωπικότητα των άλλων: Διυλίζοντας, γινόμαστε το

και υγιή επιδερμίδα, κάθε look φέρνει στο φως τον αισθησιασμό του DNA

τεχνολογίας της ομορφιάς με έμπνευση από τα κύτταρα,

‘λίγο’, για να μπορούμε να γίνουμε το ‘πολύ’.

της εσωτερικής σας ομορφιάς.

σάς δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνετε στο DNA σας και
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
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Distilled Collection

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΟ Αυτό το σχήμα δημιουργεί μία
διάχυση χρώματος σαν ακτίνα φωτός. Με
πολ λαπλά τρίγωνα δημιουργείται μία απαλή
ανάμιξη χρωμάτων.
ΚΥΚ ΛΟΣ Ακολουθών τας το σχήμα του
κεφαλιού, δημιουργείται μία απαλή, φυσική
χρωματική διαβάθμιση.

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Χ ΑΜΗΛΟΣ
ΜΕΤΡΙΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ

SHAPE MEMORY - δομήστε, αποδομήστε και
αναδομήστε. Δημιουργήστε αβίαστες, ζωντανές υφές
με κούρεμα και styling στα μαλλιά, τραβώντας και
τεντώνοντάς τα και στη συνέχεια αφήνοντάς τα να
πάρουν τη φυσική τους θέση. Δημιουργώντας επίπεδα
και στη συνέχεια αποδομώντας τα, αποκαλύπτουμε τον
εσωτερικό μας εαυτό.

ΔΙΑΜΑΝΤΙ Χρησιμοποιήστε τις διαγώνιες
ευθείες για να δημιουργήσετε ‘ακτίνες’
χρώματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να κλέβουν το βλέμμα στην κορυφή & να
τονίζουν την εσωτερική επιφάνεια.
ΣΧΗΜΑ “V” Η εφαρμογή του χρώματος
σε σχήμα “V” δημιουργεί πιο απαλά,
υποφωτισμένα αποτελέσματα.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Δημιουργήστε
φυσικές, απαλές ανταύγειες σε όποιο σημείο
επιθυμείτε.

DISTILLED ΧΡΩΜΑ - όπως το φως που
διαθλάται μέσα από ένα πρίσμα, με τις
διαβαθμίσεις του να αποκαλύπτονται στα
μαλλιά. Το κόκκινο διαβαθμίζεται σε τόνους
σκούρου κεχριμπαριού ή κονιάκ, το μαύρο,
σε σκούρο βιολέ μπλε, ενώ το ξανθό, στην
πιο ατόφια εκδοχή του, ραφινάρεται σε
καθαρό λευκό. Αυτή η αισθησιακή αφαίρεση
δημιουργεί μία νέα εκλεπτυσμένη αγνότητα.
Η προσωπικότητα του χρώματος ραφινάρεται
και μεγεθύνεται στην εμβληματική της μορφή.

HESTER WERNERT-RIJN
WELLA GLOBAL CREATIVE ARTIST
“Για μένα η ιδέα ήταν η δημιουργία μίας
αίσθησης συναισθήματος, μίας ζωντανής
κίνησης στα μαλλιά. Κάποια κουρέματα είναι
πραγματικά έντονα, αλλά έχουν πάντα μία απαλή
γραμμή μέσα τους, κάτι ακατέργαστο – αυτό
είναι πολύ ωραίο, καθώς αυτή η τάση εστιάζει
στην αποκάλυψη του πραγματικού μας εαυτού.
Και τα έξι looks είναι εντελώς διαφορετικά
μεταξύ τους, αλλά βρίσκονται όλα σε αρμονία
χάρη σε αυτή την έμφαση που δίνεται στην
ατομικότητα και στην εστίαση σε όμορφα παλ
χρώματα τα οποία είναι τόσο φυσικά φτιαγμένα
που μοιάζουν σαν να είναι ένα.”
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΥΨΗΛΟΣ

Powdered Red
Το distilled κόκκινο προάγει το εμβληματικό αυτό χρώμα σε ένα νέο επίπεδο.

ΧΡΩΜΑ

ΠΡΙΝ
ΧΡΩΜΑΤΑ
Α. Blondor Freelights + Blondor Freelights
Οξειδωτική κρέμα 6% 1:1.5

3

Β. Color Touch Relights /34 + /47 + /00 1:2:2 +
Color Touch Emulsion 1.9%

Αρχίστε με διαγώνιες ευθείες στο

Γ. Color Touch Relights /57 + /34 + /47 + /00 0.5:1:1

πίσω μέρος, στον αυχένα.
Περάστε το χρώμα Γ στη ρίζα και

+ Color Touch Emulsion 1.9%

εναλλάξ τα χρώματα Β & Γ στα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:

μήκη και στις άκρες.

1
Περάστε το χρώμα Α με εφαρμογή σε
σχήμα μεγάλου “V”, σε λεπτά τμήματα
σε όλο το κεφάλι. Όταν επιτευχθεί
ο επιθυμητός βαθμός ξανοίγματος,
ξεβγάλετε το χρώμα ως συνήθως και
στεγνώστε τα μαλλιά με το πιστολάκι.

2
Δημιουργήστε ένα τμήμα σε σχήμα
διαμαντιού στην κορυφή του κεφαλιού.
Αρχίζοντας από τα πλαϊνά μπροστά, περάστε
το χρώμα Γ στη ρίζα. Στη συνέχεια περάστε
εναλλάξ τα χρώματα Β & Γ σε κάθετες
διαφάνειες στα μήκη και στις άκρες.

4
Περάστε το χρώμα Β στο τμήμα του
διαμαντιού, από τη ρίζα μέχρι τις
άκρες. Αφήστε για 5 λεπτά.

POWDERED RED ΧΡΩΜΑ
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ΚΟΥΡΕΜΑ

1

3
Δημιουργήστε απαλή διαβάθμιση

Με ένα ξυράφι, κόψτε τη

παίρνοντας οριζόντια τμήματα και

φράντζα στο επιθυμητό μήκος.

κόβοντας υπό γωνία 90 0.

2
Πάρτε 1 εκ. στα αυτιά και κόψτε στο επιθυμητό μήκος.

4

Επαναλάβετε στον αυχένα. Χρησιμοποιώντας το ξυράφι, ενώστε

Φέρτε το τμήμα της κορυφής

αυτά τα σημεία για να δημιουργήσετε τη βασική γραμμή.

μπροστά χρησιμοποιώντας τη
βασική γραμμή ως οδηγό.
POWDERED RED ΚΟΥΡΕΜΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

STYLING
Τοποθετήστε μία ταινία για να
διατηρήσετε λεία την κορυφή. Ψεκάστε
με Thermal Image για να προστατέψετε
τα μαλλιά από τη θερμότητα.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Magma /47 + /03+ 1:1
Color Touch 9/03 + 8/43 4:1
Illumina Color 9/43 + 10/05 1:1
Koleston Perfect Innosense 8/44 + 9/34 1:4
Illumina Color 7/43 + 8/05 1:3
Koleston Perfect Innosense 77/44 + 9/34 1:3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΜΕΤΡΙΟΣ

Enlightened
Brunette
Φίνες χρυσαφένιες σκιές τονίζουν την υφή ενός look που σφύζει από κίνηση και ακτινοβολία.

ΧΡΩΜΑ

1

ΠΡΙΝ

Δημιουργήστε ένα κυκλικό

ΧΡΩΜΑΤΑ
Α. Magma /89 + Blondor Freelights
Οξειδωτική κρέμα 12%
Β. Magma /39 + /36 1:2 + Blondor Freelights
Οξειδωτική κρέμα 12%
Γ. Instamatic Jaded Mint + Color Touch
Emulsion 1.9% 1:1

κανάλι γύρω από τη
γραμμή του καπέλου και
δουλέψτε γύρω από αυτό,
περνώντας εναλλάξ τα
χρώματα Α & Β με
εφαρμογή σε σχήμα “V”.

3
Προχωρήστε στο τμήμα
της κορυφής παίρνοντας
κυματοειδή τμήματα και
επαναλάβετε την
εφαρμογή των χρωμάτων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:

Α & Β αφήνοντας άβαφο
έναν μικρό κυματοειδή
κύκλο στο στεφάνι.

2
Στο επόμενο τμήμα περάστε
εναλλάξ τα χρώματα Α & Β
μόνο στα μήκη και στις άκρες.
Στο επόμενο τμήμα περάστε
εναλλάξ τα χρώματα Α & Β

4

σε σχήμα μεγάλου “V“ από τη
ρίζα μέχρι τις άκρες.

Ja ded Mint

Λούστε τα μαλλιά και εφαρμόστε
το Magma Color Complete. Στη
συνέχεια εφαρμόστε Matte Gloss
με το χρώμα Γ για πέντε λεπτά.

ENLIGHTENED BRUNETTE ΧΡΩΜΑ
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ΚΟΥΡΕΜΑ

3
Δημιουργήστε το βασικό μήκος
στο πίσω μέρος. Χρησιμοποιώντας
οριζόντια τμήματα, σηκώστε τα
μαλλιά υπό γωνία 90 0 για ένα απαλό
αποτέλεσμα στο πίσω μέρος.

1

Συμβουλή: Στριφογυρίστε ελαφρώς

Χωρίστε τα μαλλιά όπως φαίνεται

τα μαλλιά πριν τα κόψετε για να

στην εικόνα. Καθορίστε το μήκος για

επιτύχετε πιο ‘μαλακή’ γραμμή.

τη φράντζα και τα πλαϊνά.

2
Φέρτε τα μαλλιά μπροστά, έχοντας τη
φράντζα ως οδηγό. Δημιουργήστε μία

4

γραμμή βάρους πάνω από τη βασική

Δημιουργήστε υφή στα

γραμμή στα πλαϊνά.

περιγράμματα.

ENLIGHTENED BRUNETTE ΚΟΥΡΕΜΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

STYLING
Κρεπάρετε στο πίσω μέρος και στη
συνέχεια εφαρμόστε το Wella Style για
επιπρόσθετο όγκο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Koleston Perfect Special Blonde 12/81 + 12% 1:2
Koleston Perfect Special Blonde 12/16 + 12% 1:2
Illumina Color gloss 9/60 + 10/1 + 7/81 + Wella Professionals Service Θεραπεία Μετά τη Βαφή +
Color Touch Emulsion 1.9% 1:1:1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΜΕΤΡΙΟΣ

Distilled Pink
Ένα φωτεινό ροζ look τονισμένο με απαλά βιολέ, ξανθά και ροδακινί χρώματα.

ΧΡΩΜΑ
1
Περάστε το Χρώμα Α στην περιοχή
της ρίζας. Όταν επιτευχθεί ο

ΚΟΥΡΕΜΑ
1
Με ένα ξυράφι, αφαιρέστε το
μήκος στην κορυφή.

επιθυμητός βαθμός ξανοίγματος,
ξεβγάλετε το χρώμα ως συνήθως
και στεγνώστε τα μαλλιά με το
πιστολάκι.
ΠΡΙΝ
ΧΡΩΜΑΤΑ
Α. Blondor Multi Blonde 1:1.5 +
Welloxon Perfect 6%
Β. Instamatic Pink Dream +
Instamatic Clear Dust 1:2 +

2

Color Touch Emulsion 1.9% 1:1
Γ. Instamatic Smokey Amethyst +

Με την τεχνική ψαλίδι-χτένα,

Instamatic Clear Dust 2:1 +

ενοποιήστε το πίσω μέρος και τα

Color Touch Emulsion 1.9% 1:1

πλαϊνά στην κορυφή.

Δ. Ιllumina Color 9/43 8gr + 8/05 2gr
+ 10gr Wella Professionals Service
Θεραπεία Μετά τη Βαφή + Color Touch
Emulsion 1.9% 10gr
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:

2
Περάστε το χρώμα Β σε ρευστές γραμμές
(κυματοειδείς χωρίστρες) και στη
συνέχεια περάστε το χρώμα Γ μπροστά
και στα πλαϊνά, ακολουθώντας τις

3
3
Περάστε τις άβαφες

Χρησιμοποιώντας τη μηχανή κουρέματος ενοποιήστε
την περιοχή του αυχένα με αυτή των αυτιών.

περιοχές με το χρώμα Δ.

γραμμές στην κορυφή.

4
Με point cutting δημιουργήστε
μία άψογη περίμετρο.

ENLIGHTENED PINK ΚΟΥΡΕΜΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

STYLING
Εφαρμόστε το Texture Touch για να προσθέσετε
λίγη περισσότερη υφή.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Blondor Soft Blonde Cream
Color Recharge Μαλακτική Kρέμα για Ζεστά Κόκκινα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΜΕΤΡΙΟΣ

DISTILLED Black
Ένα εκφραστικό look με ‘άποψη’ με ένα έντονο, μεγάλο πλαίσιο που επιτρέπει στα απαλά φώτα να το διαπερνούν.

ΧΡΩΜΑ

ΚΟΥΡΕΜΑ
1

Διαχωρίστε ένα τμήμα zig zag
γύρω από τη φράντζα και τα αυτιά.
Διαχωρίστε την περιοχή του αυχένα
κάτω από το ινιακό οστό.

1
Δημιουργήστε το βασικό μήκος

ΠΡΙΝ

στα πλαϊνά και στον αυχένα.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Κόψτε με point cutting για μία πιο

Α. Koleston Perfect 6/75 + 7/75 2:1 +

‘μαλακή’ γραμμή.

Welloxon Perfect 9% + Color.id
Β. Koleston Perfect 22/0 +
Welloxon Perfect 6% + Color.id

2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:

Περάστε αρχικά το
χρώμα Α στη ρίζα,
στο πίσω μέρος του
zig zag τμήματος.
Στη συνέχεια
περάστε το ίδιο
χρώμα στα μήκη
και στις άκρες.

3
Περάστε το χρώμα Β από τη ρίζα μέχρι τις άκρες,
στο μπροστινό τμήμα, στα πλαϊνά και στον αυχένα.

2
Δημιουργήστε
διαβάθμιση
κόβοντας υπό
γωνία 450 για
ένα πιο απαλό
αποτέλεσμα.

3
Δουλεύοντας μέχρι την κορυφή του
κεφαλιού συνεχίστε να φέρνετε

4

4
Κατεβάστε το τμήμα της

Ολοκληρώστε περνώντας το χρώμα

κορυφής κάτω και κόψτε

Β στα πλαϊνά και στον αυχένα.

στη βασική γραμμή.

τμήματα κάτω και να κόβετε στο βασικό
μήκος. Για να ‘μαλακώσετε’ το πίσω
μέρος και τα πλαϊνά, συνεχίστε με
οριζόντια διαβάθμιση 90 0.

DISTILLED BLACK ΚΟΥΡΕΜΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

STYLING
Εφαρμόστε το Velvet Amplifier για να προετοιμάσετε
τα μαλλιά πριν το styling με το πιστολάκι.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Koleston Perfect Innosense 2/0
Color Touch 3/0
Koleston Perfect Innosense 6/7
Illumina Color 6/76

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΥΨΗΛΟΣ

ICONIC Gold
Ένα διαβαθμισμένο χρυσό στους τόνους του κονιάκ δημιουργεί ένα πλούσιο, φωτεινό ζεστό ξανθό.

ΧΡΩΜΑ

ΚΟΥΡΕΜΑ

1

ΠΡΙΝ
ΧΡΩΜΑΤΑ

Πάρτε ένα κυματοειδές τμήμα
γύρω από τη γραμμή του καπέλου.

Α. Illumina Color 6/37 + Welloxon Perfect 6% + Color.id

Δημιουργήστε μία ‘μαλακή’

Β. Illumina Color 8/37 + Welloxon Perfect 6% + Color.id

γραμμή ως οδηγό, κόβοντας με

Γ. Illumina Color 8/13 + Welloxon Perfect 9% + Color.id
Δ. Illumina Color 10/38 + 10/1 1:1 + Welloxon Perfect 12%

slicing την περίμετρο στο πίσω

1

+ Color.id

μέρος και στα πλαϊνά.

Περάστε το χρώμα Α στη ρίζα, σε

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:

όλο το κεφάλι.

2
Περάστε το χρώμα Α στα μήκη και στις
άκρες, στο κέντρο της περιοχής του
αυχένα. Στη συνέχεια περάστε το χρώμα Γ
στα πεδία πίσω από τα αυτιά.

3
Δουλεύοντας σε όλο το κεφάλι με 1/4 εκ. back-to-back διαφάνειες, περάστε
εναλλάξ τα χρώματα Α, Β και Γ στα μήκη και στις άκρες. Πάνω από τη γραμμή
του καπέλου, περάστε εναλλάξ τα χρώματα Β, Γ και Δ στα μήκη και στις άκρες.
Συμβουλή: Για την εφαρμογή του Color.id δεν χρειάζεστε αλουμινόχαρτα για
να διαχωρίσετε το χρώμα σας.

2
Συμβουλή: Στριφογυρίστε την
τούφα πριν κόψετε με slicing, για
να δημιουργήσετε ένα πιο απαλό
αποτέλεσμα.

3
Χρησιμοποιήστε τη βασική γραμμή
υπό γωνία 90 0 ως οδηγό, για να
δημιουργήσετε απαλό φιλάρισμα στο
πίσω μέρος και στα πλαϊνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

STYLING
Χρησιμοποιήστε το σίδερο για μπούκλες
Pro Curl Color 24 mm για να
δημιουργήσετε απαλούς κυματισμούς.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Koleston Perfect Innosense 6/7 + 7/3 1:2
Koleston Perfect Innosense 9/3 + 7/7 1:1
Koleston Perfect Innosense 10/1 + 9/3 2:1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΥΨΗΛΟΣ

White Light
Ένα distilled look για το απόλυτο ξανθό που εκφράζει τον πιο ατόφιο και εκλεπτυσμένο εαυτό του.

ΧΡΩΜΑ

ΚΟΥΡΕΜΑ
1
Αρχίστε από το πίσω μέρος
στριφογυρίζοντας τις τούφες
και κόβοντας με slide cutting,
για να δημιουργήσετε μία
λεπτή βασική γραμμή.

ΠΡΙΝ
ΧΡΩΜΑΤΑ
Α. Blondor Multi Blonde Powder 1:1.5 +
Color Touch Emulsion 4%
Β. Blondor Multi Blonde Powder 1:1.5 +

2

Color Touch Emulsion 1.9%

Δημιουργήστε δύο πεδία στην κορυφή της
γραμμής του καπέλου. Οδηγείτε προς τα μπροστά

1

κάθε υπερκείμενη τούφα στα πλαϊνά για να
δημιουργήσετε απαλότητα γύρω από το πρόσωπο.

Περάστε το χρώμα
Α στη ρίζα. Αφήστε
για όσο χρόνο
χρειάζεται μέχρι να
επιτευχθεί ένα παλ
κίτρινο
αποτέλεσμα.

2
Περάστε το χρώμα Β στα μήκη
και στις άκρες.

3
Αφήστε μέχρι να
επιτευχθεί ένα πολύ
παλ ξανθό.

3
Απελευθερώστε την κορυφή και οδηγήστε
κάθετα κάθε υπερκείμενη τούφα στα πλαϊνά,
για να δημιουργήσετε απαλό φιλάρισμα.

4
Δημιουργήστε υφή στην
περίμετρο, μπροστά.
WHITE LIGHT ΚΟΥΡΕΜΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

STYLING
Μικρές συστρεμμένες τούφες γύρω από
τον κότσο δημιουργούν ενδιαφέρουσα
κίνηση όταν απελευθερώνονται.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Blondor Soft Blonde Cream

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ LOOKS,
ΟΠΩΣ ΤΟ ICONIC GOLD ΤΗΣ
ΣΕΖΟΝ ΑΝΟΙΞΗ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2015, ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ILLUMINA COLOR
ΝΕΑ

ΖΕΣΤΕΣ

ΝΕΑ

6/37

8/37

Ξανθό Σκούρο Χρυσό Καφέ

Ξανθό Ανοιχτό Χρυσό Καφέ

ΨΥΧΡΗ

ΝΕΑ

8/13
Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Χρυσό

ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙς  49

Δημιουργήστε ένα μοναδικό
αποτέλεσμα συνύπαρξης φυσικών,
απαλών και λαμπερών ανταυγειών.
Χάρη στο αποκλειστικό LIGHT
DESIGNER®, εκλεπτυσμένες,
αρμονικές πινελιές χρωμάτων
αιχμαλωτίζουν το φως
ενισχύοντας την αντανάκλασή του.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
ΤΟ LIGHT DESIGNER®
ΑΠΟ ΤΟ

LIGHT DESIGNER
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Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΕΣ
ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ, ΧΑΡΙΖΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΡΙΖΑ.
Φυσική βάση: 6/0
Χρώμα Α: 10/36 1:1 με Welloxon Perfect 12%
Χρώμα Β: 7/31 1:1 με Welloxon Perfect 6%

ΤΟ LIGHT DESIGNER®
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ

Βήμα 1

• Πάρτε μία χωρίστρα από το ένα αυτί στο άλλο.
• Απομονώστε την περιοχή στο πίσω τμήμα της κορυφής
χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο τριγωνικό σχήμα με την
κάτω κορυφή του να φτάνει στο ινιακό οστό.

Το καινοτομικό σύστημα LIGHT DESIGNER®, είναι ένα επαναστατικό αξεσουάρ
πατενταρισμένης τεχνολογίας αποκλειστικά από τη WELLA PROFESSIONALS το οποίο
επιλέγει λεπτές ακανόνιστες τούφες μαλλιών ούτως ώστε να επιτυγχάνετε μοναδικά
αποτελέσματα που είναι αδύνατον να επιτευχθούν με παραδοσιακά εργαλεία.
Όσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στο LIGHT DESIGNER®, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα

• Διαιρέστε τα μαλλιά σε δύο νέα τμήματα κάτω από την
κορυφή του τριγώνου.
• Τέλος, στην μπροστινή περιοχή δημιουργήστε δύο
επιπλέον τμήματα σύμφωνα με τη φυσική κλίση των
μαλλιών (χωρίστρα).

μαλλιών επιλέγεται, επιτρέποντάς σας να εξατομικεύετε το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα.
ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Βήμα 2

• Αρχίζοντας από την περιοχή του αυχένα στα δύο πίσω
και χαμηλά τμήματα, πάρτε μία διαγώνια διαφάνεια
πλάτους 2 εκ. Κρατήστε σταθερό το τμήμα τεντώνοντάς
το ελαφρά και εφαρμόστε το LIGHT DESIGNER® κοντά
στη ρίζα. Όσο μεγαλύτερη πίεση ασκήσετε στο LIGHT
DESIGNER®, τόσο περισσότερα μαλλιά θα επιλεγούν.
• Με μία κίνηση περιστροφής του καρπού, επιλέξτε
τις λεπτές ακανόνιστες τούφες, απομονώστε τις με
αλουμινόχαρτο και περάστε το χρώμα Α.

• Στη συνέχεια πάρτε μία νέα διαγώνια διαφάνεια και

Βήμα 3

επαναλάβετε την ίδια διαδικασία όπως πριν, αλλά
αυτή τη φορά περνώντας το χρώμα Β. Συνεχίστε να
δουλεύετε σε όλα τα τμήματα με τον ίδιο τρόπο μέχρι να
ολοκληρώσετε σε όλο το κεφάλι.
• Αφήστε για 30 λεπτά και στη συνέχεια ξεβγάλετε καλά
και λούστε τα μαλλιά με το System Professional Color
Save Shampoo ή με το σαμπουάν Wella Professionals
Brilliance. Για να εξουδετερώσετε τα υπολείμματα
της οξείδωσης και για να σταθεροποιήσετε το χρώμα,
εφαρμόστε τη Wella Professionals Service Θεραπεία
Μετά τη Βαφή ή το System Professional Color Save
Emulsion.

LIGHT DESIGNER
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Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
COUTURE COLOR ΣΕ ΜΟΝΟ
ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ COUTURE
COLOR ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑΣ
ΣΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ ΣΑΣ ΝΑ
ΝΙΩΣΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΝΑ ΔΙΝΕΙ
ΕΜΠΝΕΥΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ
ΠΛΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ

ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗ
ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΩΣ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ WELLA COUTURE COLOR

COUTURE COLOR
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ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ
Αυτή τη στιγμή πιθανές πελάτισσες αναζητούν ένα νέο look ή ένα κομμωτήριο στη
γειτονιά τους. Φροντίστε αφ’ ενός να βρουν εσάς και αφ’ ετέρου να προβάλετε τον
επαγγελματισμό σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ GOOGLE
Μόνο στο Λονδίνο, η Google δέχεται σχεδόν 3000

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
WELLA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΑΣ

αναζητήσεις καθημερινά, με λέξεις-κλειδιά που

Περιέχει πολλές χρήσιμες συμβουλές καθώς

σχετίζονται με κομμωτές. Φροντίστε να σας βρίσκουν!

και πολλά δωρεάν και εύκολα πράγματα που

Διατηρείτε την ιστοσελίδα σας ενημερωμένη,

μπορείτε να κάνετε ώστε οι πελάτισσές σας

επαγγελματική και προβάλετε τις Υπηρεσίες Couture

να σας βρίσκουν online!

Color.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Δώστε τη δυνατότητα στους περαστικούς έξω από το
κομμωτήριό σας να γνωρίζουν ότι παρέχετε Υπηρεσίες
Couture Color. Η Wella παρέχει πολλά εργαλεία που
σας βοηθούν να μεταδώσετε το μήνυμα ότι είστε ένα
κομμωτήριο Couture Color.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WELLA

Tip

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COUTURE COLOR
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ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ
ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ ΣΑΣ
ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΝ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥΣ
Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, αλλά απαιτούν σχεδιασμό και προσοχή! Ακολουθήστε τις παρακάτω
συμβουλές, πριν και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της πελάτισσάς σας.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑΣ

• Προγραμματίστε επαρκή χρόνο για τη

• Χαιρετήστε την ζεστά και μιλήστε της

συμβουλευτική, ειδικά αν πρόκειται για νέα

προσωπικά αν τη γνωρίζετε

πελάτισσα

• Ενημερώστε την για πιθανές καθυστερήσεις και

• Προετοιμάστε τη συμβουλευτική αν πρόκειται για
τακτική πελάτισσα, διαμορφώστε ένα μακρόπνοο

• Προσφέρετε υψηλής ποιότητας καφέ ή μια

όραμα για το look της και σχεδιάστε ένα πλάνο για
να το επιτύχετε
αναμονής

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ

επιλογή από αναψυκτικά
• Παρουσιάστε τον χώρο μεταπώλησης και δείξτε

• Φροντίστε να έχετε υλικό για έμπνευση στον χώρο

Tip

για τον χρόνο που απαιτείται για την υπηρεσία

υλικά για έμπνευση που μπορεί να κοιτάξει η
πελάτισσα καθώς θα περιμένει

Tip

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Όλοι θέλουμε να αλλάζουμε look μετά από

Μήπως έχει κάποιο άλλο ραντεβού μετά που

γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή μας. Ρωτήστε

θα πρέπει να μετατοπίσει αν η υπηρεσία

για γεγονότα όπως γάμους, διαζύγια, γεννήσεις,

καθυστερήσει; Δίνοντας προσοχή στην

κλπ. και προσαρμόστε τη συμβουλευτική σας

προσωπική της περίπτωση, δείχνετε ότι

προσέγγιση ανάλογα.

νοιάζεστε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COUTURE COLOR
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΝΑ
ΔΙΝΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Υπάρχει πάντα λίγος χρόνος αναμονής μετά την άφιξη της πελάτισσας στο κομμωτήριο. Αυτός είναι
ανεκτίμητος χρόνος για να επικοινωνήσετε τη φιλοσοφία του κομμωτηρίου σας και τι έχει αυτό να
προσφέρει – νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή προωθητικές ενέργειες.

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ
Φροντίστε ώστε να υπάρχει υλικό για έμπνευση στον χώρο αναμονής, το οποίο να υπογραμμίζει την υψηλού επιπέδου εικόνα σας.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΟΥ WELLA COUTURE COLOR:
• Couture Color Lookbook: εξατομικευμένα looks που εμπνέουν τις πελάτισσές σας
• Couture Color Μενού Υπηρεσιών: δείξτε την γκάμα και τα κόστη των υπηρεσιών που παρέχετε

Tip

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ STYLEVISION
Δημιουργήστε το προφίλ του κομμωτηρίου σας και αναδείξτε τη δεξιοτεχνία σας προβάλλοντας τις δικές
σας δημιουργίες.

ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ
Βοηθήστε την πελάτισσά σας να πλοηγηθεί στον χώρο της μεταπώλησης. Με αυτό τον τρόπο η πελάτισσά σας θα δει την
γκάμα των εξειδικευμένων προϊόντων που διαθέτετε στο κομμωτήριο και θα συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων σε
προϊόντα μεταπώλησης.

ΔΕΙΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
STYLEVISION
Το ερωτηματολόγιο πελάτισσας βοηθάει τις πελάτισσες να ανακαλύψουν το κατάλληλο προϊόν WELLA για εκείνες!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COUTURE COLOR
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ
ΤΗΝ ΩΣ ΤΟ ΠΛΕΟΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ
Η συμβουλευτική είναι πιθανόν το πιο σημαντικό μέρος της εμπειρίας της πελάτισσάς σας στο
κομμωτήριο. Γνωρίζετε ότι 7 στις 10 πελάτισσες αισθάνονται ότι δεν πήραν επαρκή και σε βάθος
συμβουλευτική από τους κομμωτές τους; Η συμβουλευτική προάγει την αφοσίωση – γι’ αυτό,
συμβουλεύετε κάθε πελάτισσα σε κάθε επίσκεψή της. Οι πελάτισσες μπορεί να μην είναι πάντα σε θέση
να εκφράσουν την αλλαγή look που επιθυμούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τη θέλουν.

ΤΑ 6 ΒΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

4. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Καθήστε στο ίδιο ύψος με την πελάτισσα. Συζητήστε

Κατανοήστε τις δυνατότητες της πελάτισσάς σας και

τις σκέψεις της πριν εκφράσετε τις δικές σας.

δουλέψτε με αυτές. Αποφύγετε τις κλειστές ερωτήσεις

Προσαρμόστε τις ιδέες σας στις ιδιαίτερες ανάγκες

που αφήνουν τη συζήτηση ανοιχτή σε αντιρρήσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ: α) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Distilled Collection, β) COUTURE
COLOR ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ &
γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ STYLEVISION

Tip

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ
ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΑΣ
Δώστε την ίδια προσοχή στις πελάτισσες που

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εφόδια για να

έχετε εδώ και χρόνια με αυτές που έρχονται

5. ΙΔΕΕΣ

παράσχετε μία λεπτομερή και επαγγελματική

πρώτη φορά. Ένας από τους κύριους λόγους

Δημιουργήστε ένα μελλοντικό πλάνο για την πελάτισσά

συμβουλευτική. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή

που οι πελάτισσες αλλάζουν κομμωτήριο είναι

2. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

σας, λειτουργώντας ως σχεδιαστής look. Επικοινωνήστε

Stylevision για να οπτικοποιήσετε τις ιδέες

γιατί θέλουν ένα νέο look.

Γνωρίστε την πελάτισσά σας. Θέστε ερωτήματα σχετικά

τις υπηρεσίες που χρειάζονται ώστε να επιτύχετε το

σας και τις ιδέες της πελάτισσάς σας, ώστε να

με τον τρόπο ζωής της για να μάθετε περισσότερα για

όραμά σας για το look της.

καταλήξετε σε ένα κοινό όραμα.

των μαλλιών της και σύμφωνα με το πόσο της άρεσε η
υπηρεσία την προηγούμενη φορά.

τις αξίες, τη στάση ζωής και τα πιστεύω της. Συλλέξτε
πληροφορίες ώστε να σχηματίσετε μία εικόνα για

6. ΣΥΝΟΨΗ

εκείνη.

Συνοψίστε τις προτάσεις σας. Βεβαιωθείτε ότι
συνεννοηθήκατε με την πελάτισσα και ενθαρρύνετε τις

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΤΕ
Γίνετε ο Σύμβουλος Ομορφιάς της πελάτισσάς σας.
Λάβετε υπόψη τα προσωπικά της χαρακτηριστικά και
τα χαρίσματά της, όπως ο τόνος της επιδερμίδας και το
σχήμα του προσώπου της. Συμβουλέψτε την με βάση
αυτό που πιστεύετε ότι θα της πήγαινε περισσότερο.

ερωτήσεις.

Tip

ΜΙΛΗΣΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μιλήστε ξεκάθαρα για το κόστος και

Αν σε ένα πολυτελές εστιατόριο ο σερβιτόρος

Μία Υπηρεσία Couture Color, όπως ένα

σάς προτείνει ένα ‘σπέσιαλ’ πιάτο χωρίς να

καλό κρασί, αξίζει αναμφισβήτητα την

αναφέρει την τιμή, ίσως να διστάσετε να το

επένδυση!

αιτιολογήστε το – προκύπτει από την τεχνική,
τα προϊόντα, τον χρόνο και τη δεξιοτεχνία;

παραγγείλετε. Οι πελάτισσες νιώθουν το ίδιο
για τις υπηρεσίες του κομμωτηρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COUTURE COLOR
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ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗ
ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΣ
Η εφαρμογή της υπηρεσίας κάνει το όραμά σας πραγματικότητα. Εκμεταλλευτείτε κάθε
ευκαιρία να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία της υπηρεσίας για την πελάτισσά σας.

εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε

ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΤΗΣ WELLA ΤΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ COUTURE
COLOR

εκπληκτικά χρωματικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα,

Για παράδειγμα, το Illumina Color Light

χρησιμοποιήστε το Color.id για να δημιουργήσετε

Designer, τον δίσκο και τις σπάτουλες

απαλές τονικές διαφοροποιήσεις και παράλληλα να

Color.id ή τις σπάτουλες Blondor Freelights.

‘ΑΠΟΓΕΙΩΣΤΕ’ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
‘Απογειώστε’ την υπηρεσία χρησιμοποιώντας
υψηλής ποιότητας και αποκλειστικές τεχνικές και

σμιλεύετε τα μαλλιά κατά τα διάρκεια του χρόνου
αναμονής, για μία πραγματικά εξατομικευμένη
εμπειρία της υπηρεσίας, για κάθε πελάτισσα.

ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΤΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Μιλήστε στην πελάτισσα για τα βήματα της υπηρεσίας,

ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ
ΣΑΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ/STYLING:

για τα προϊόντα και για τον λόγο που τα χρησιμοποιείτε.

Παρουσιάστε και ενθαρρύνετε την πελάτισσα

Βοηθήστε την να καταλάβει και να εκτιμήσει την

να ‘παίξει’ με τα προϊόντα. Η εμπειρία του

ικανότητα που απαιτείται για να δημιουργηθεί το νέο

αρώματος, της υφής και της σύστασης είναι

της look καθώς και τα επαγγελματικά προϊόντα που

πολύ σημαντικοί παράγοντες για την τελική

χρησιμοποιούνται.

απόφαση να αγοράσει ή όχι το προϊόν.

Tip
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ
ΜΕ ΠΛΑΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Πριν η πελάτισσα αποχωρήσει από το κομμωτήριό σας, φροντίστε να σχεδιάσετε ένα πλάνο
για τη διατήρηση του look της, ώστε να επιστρέψει σύντομα.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Βάλτε στόχο να κλείσετε το επόμενο ραντεβού, όσο η πελάτισσα βρίσκεται στο κομμωτήριο.

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Σημειώστε το επόμενο ραντεβού καθώς και

Tip

ΒΡΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ONLINE

επιπλέον βοηθητικές πληροφορίες για την

Η δωρεάν ιστοσελίδα styleseat.com σάς δίνει

πελάτισσά σας.

τη δυνατότητα να δημιουργείτε προφίλ και να
μπορούν οι πελάτισσες να κλείνουν ραντεβού
μαζί σας online.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Θα ωφελούσε την πελάτισσά σας αν ερχόταν νωρίτερα για ένα γρήγορο φρεσκάρισμα; Βάλτε στόχο να κλείσετε ένα
ραντεβού για μία άμεση βελτίωση, ανάμεσα στις επισκέψεις.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει όλα τα στοιχεία επαφής της πελάτισσάς σας, όπως αριθμούς τηλεφώνου και email.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει ποιο προϊόν περιποίησης ή styling αγόρασε η πελάτισσα την προηγούμενη φορά και
ρωτήστε την τη γνώμη της γι’ αυτό.

Tip

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CHECK-OUT
Πολλά λογισμικά check-out μπορούν να διαχειρίζονται προφίλ πελάτη και να δείχνουν τις
τελευταίες αγορές τους, διευκολύνοντας τα παραπάνω βήματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COUTURE COLOR
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΦΗ
Φροντίστε να κρατάτε επαφή με την πελάτισσά σας μετά την υπηρεσία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ
Στέλνετε τακτικά emails για να ενημερώνετε τις πελάτισσές σας σχετικά με ό,τι συμβαίνει στο κομμωτήριό σας.
Ενημερώνετέ τις για τις νέες προσφορές σε προϊόντα και για προωθητικές ενέργειες ή events που οργανώνετε.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MARKETING
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ WELLA.GR
Σας βοηθάει να δημιουργήσετε κομψές

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ONLINE
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΑ
EMAILS ΣΑΣ

φόρμες email που θα ομορφύνουν την εικόνα

Το δωρεάν εργαλείο mailchimp.com

των μηνυμάτων σας.

σάς προσφέρει υπέροχους τρόπους να

Tip

διαχειρίζεστε τα emails σε μεγάλες λίστες
παραληπτών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΕ ΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Οι πελάτισσες μερικές φορές ξεχνούν τα ραντεβού τους. Φροντίστε να αποφύγετε τις απουσίες, υπενθυμίζοντας στις
πελάτισσές σας το ραντεβού τους 1-2 μέρες πριν.

Tip

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ
Η ιστοσελίδα styleseat.com μπορεί να σας βοηθήσει να υπενθυμίζετε αυτομάτως στις πελάτισσές
σας τα ερχόμενα ραντεβού τους. Έχετε όμως υπόψη ότι θα χρειαστεί να εγγραφείτε με συνδρομή
για αυτή την υπηρεσία.
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ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ COUTURE
EVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
1

Φρεσκάρετε τις ικανότητές σας
στη συμβουλευτική με το νέο

2

μας φανταστικό Σεμινάριο Distilled

Προγραμματίστε την ημερομηνία και την υποδομή για το event σας
• Ενημερώστε τις πελάτισσες με Αφίσες / Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

Collection.

στείλτε προσκλήσεις (τυπωμένες / email) και επιβεβαιώστε τη συμμετοχή όλων
• Κλείστε το προσωπικό σας για τη βραδιά
• Εξασφαλίστε τα κατάλληλα υλικά στο κομμωτήριό σας ώστε να δημιουργήσετε
την επιθυμητή ατμόσφαιρα (φωτισμός, διακόσμηση, μουσική, φαγητό, ποτά)

3

Βεβαιωθείτε ότι οι κομμωτές
σας κατέχουν τις νέες

4

Διεξάγετε το δικό σας
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ COUTURE EVENT

5

Καταγράψτε τις προσωπικές
σας προτάσεις για κάθε

τάσεις και είναι σε θέση να δίνουν

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ. Δημιουργήστε μία

πελάτισσα και κλείστε ένα ραντεβού

συμβουλές με άνεση. Μπορείτε

χαλαρωτική, ξεχωριστή ατμόσφαιρα

για την υπηρεσία Couture Color σε

επίσης να χρησιμοποιήσετε το

με ένα ποτήρι σαμπάνιας για να βάλετε

μία καρτέλα ραντεβού. Φροντίστε ώστε

νέο COUTURE COLOR ΕΡΓΑΛΕΙΟ

τις πελάτισσές σας στο σωστό κλίμα.

κάθε πελάτισσα να φύγει νιώθοντας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, την εφαρμογή

Προσφέρετε σε κάθε πελάτισσα μία

ξεχωριστή!

συμβουλευτικής StyleVision, ή

δωρεάν συμβουλευτική για το νέο τους

πληροφορίες για τις Τάσεις από το

Ανοιξιάτικο Couture Color look.

wella.gr για να διασφαλίσετε μία
εμπεριστατωμένη συμβουλευτική
πάνω στα looks των τάσεων.
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ WELLA COUTURE COLOR
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