
 

 

 

 

 

 

 
Nézd végig a listát! Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolsz, de egyébként megvalósítható lenne 
nálad is, máris ott egy lehetőség, amivel menőbbé, egyedibbé, ügyfélbarátabbá teheted az 
üzletedet. 
 
Egységes, egyedi arculat 

1. Ha elhalad valaki a boltod előtt, felismeri azt, netán felkelti a figyelmét, hogy betérjen 
hozzád? 

2. Kihasználtál minden külső felületet, hogy a cégedet promózd (cégtábla, kirakat matrica, külső 
megvilágítás…stb) 

3. Kellően egyedi és figyelemfelkeltő a vállalkozásod neve és arculata? Könnyen be tudják 
azonosítani róla a cégedet és, hogy mivel foglalkozol? 

4. A belső dizájn összhangban van a logóddal a céged termékével szolgáltatásával? Ugyanazt 
üzeni a vásárlóidnak, amit a termékeid, szolgáltatásaid? 

5. Kollégáid öltözete egységes, tükrözi a céged szellemiségét? Nem kell feltétlenül egyenruhára 
gondolni, egy logózott póló is sokat segít az egységes kinézeten. 

Ügyfélélmény a maximumon 

1. Ha valaki rákeres a céged kulcsszavaira megtalálja a cégedet az interneten? Van weboldalad, 
Facebook vagy Insta oldalad esetleg TikTok csatornád? Regisztrálva vagy a Google 
Cégemben? Csak néhány tipp, mert az emberek többsége ma már online keres és tájékozódik 
mielőtt vásárol. 

2. Kellemes élmény a vásárlóidnak, ügyfeleidnek betérni hozzád? Van elég hely, 
légkondicionálás, áttekinthető árukészlet, árak feltüntetve…stb 

3. Bárkinél előfordul, hogy várni kell egy picit mire kiszolgálják. Vannak olyan eszközök (TV, 
zene, prospektusok, magazin…stb), amivel addig is szórakoztatni tudod a vendégeidet, 
vásárlóidat?  

4. Van olyan wifi hálózat, ami elérhető a vásárlóid számára? Kellemesebben telik és 
rövidebbnek tűnik a várakozás, ha addig is elfoglalják magukat a telefonjukkal. 
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5. Gondoltál a kisgyerekkel érkezők vásárlóidra? Jól tudják érezni magukat nálad? Egy egészen 
pici gyerek sarok is sokat tud javítani a kisgyerekes szülők elégedettségén. 

 

Digitalizálj, amit csak lehet! 

1. Van a vendégek számára elkülönített wifi hálózat? Adatbiztonsági szempontból is fontos! 

2. Van lehetőség időpontot foglalni nálad? Digitális felületen történik, amihez minden kollégád 
hozzáfér és tudja szerkeszteni? Ma már számtalan digitális megoldás van erre egy megosztott 
excel file-tól a különböző applikációkig, ami a kollégák és az ügyfelek életét is jelentősen 
megkönnyítheti. 

3. A belső folyamatok digitalizációját ma már számtalan applikáció segíti. Ezekből találsz ízelítőt 
ebben a Hello Biznisz cikkben: https://hellobiznisz.hu/top-10-6-app-amit-ki-kell-egyszer-
probalnod-hogyan-noveljuk-a-produktivitasunkat-alkalmazasokkal/. Tesztelj párat, biztosan 
találsz olyat, ami megkönnyíti a munkádat.   

 
+ 2 bónusz marketing tipp: 
 

1) Növelni az egy vevőre eső profitot 

Mivel Szandra nem akar nagyobb céget, és a stúdió már így is szinte teltházas, úgy tudja emelni a 
profitot, ha az egy vendégre eső bevételt növeli. Erre a legjobb módszer a termékeladás (pl. aki bejön 
gyantáztatni, az vásároljon szőrnövekedés gátlót, hidratáló krémet stb, amivel az eredmény jobb és 
kellemesebb lesz). Ezért fontos a termékeket megmutatni, beszélni róla, értékesíteni. 

 

2) Növelni a vásárlás gyakoriságát 

Nem a vevő dolga emlékezni, hogy vissza kellene már jönni vásárolni. A mi dolgunk emlékeztetni őt 
erre! Ha egy tipikus vendég 6 hetente jár vissza, és ezt le tudjuk csökkenteni 5 hétre, akkor egy év 
alatt 8,6 helyett 10,4x fog bejönni, azaz ha alkalmanként 8 000 Ft-ot költ, akkor az éves bevételünk 
belőle 68e Ft-ról 83e Ft-ra fog emelkedni. Ezért fontos a vevők adatainak online regisztrálása, ezért 
fontos az email marketing, ezért fontos az online időpont foglalás, mert azzal mind növelni lehet a 
vásárlás gyakoriságát. 

További hasznos tippek:  

www.hellobiznisz.hu  
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