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 مقدمه

 تمهامی آرایشهگران  موفقیت در صنعت زیبایی ابعاد مختلفی دارد و از آنجایی کهه  

هها و   درآمد بیشتر در این حوزه هسهتند  رو  کسب در پی رسیدن به موفقیت و 

ها و  کتاب تألیفتکامل است.  یشه درحالنیز هم این هدفهای رسیدن به  تکنیک

ههایی از   بازتهاب   کار و های کسب مشاوره و های بازاریابی تخصصی  آموز  مقاالت

 باشند.   این تکامل می

شود باعث کسب نتایج عهالی   گرامی ارائه می ۀبه شما خوانند که هایی آموز 

عنوان  بهضایی لی ر که با سرکارخانم لیجلسات متعددی  طی .شود می شغلتاندر 
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در این کتاب قصهد داریهم   ایم   داشته ترین آرایشگران ایران یکی از برترین و موفق

این   الگوهای رفتاری و کاری مطالعۀبه بررسی دالیل موفقیت ایشان بپردازیم و با 

بهه    به شما کمک کنهیم تها در زمهان کهم و بها تهال  هوشهمندانه         بانوی موفق

 یی دست پیدا کنید.جایگاهی واال در صنعت زیبا

بهها  ههههای چنههدین سههال مشههاوره ازاطالعههات حاصههل واسههطۀ  ایههن کتههاب بههه

ههای زیبهایی     سهالن  ۀو توسع ترین آرایشگران کشور  مشارکت در افتتاح برجسته

 ههای  پهووهش های متعهدد و همننهین بها     ها  سمینارها و همایش برگزاری کالس

 شته شده است.ام  نگا که طی چندین سال انجام داده شماری بی

این کتاب  مطالب ارزشمندی را فرا مطالعۀ بعد از  هدهم ک به شما تضمین می

توانید در  عمل کنید  می ها و تمرینات کتاب خواهید گرفت. اگر به تمامی آموز 

ا دریافهت کنیهد و   ههای خهود ر   نتیجۀ تال گذاری اولیه و  کمترین زمان  سرمایه

باشید. اگر کسب درآمهد بیشهتر  افهزایش    زه در این حو بزرگیهای  شاهد موفقیت

توصهیه    مههم اسهت   برایتهان کیفیت کاری پرسنل و پیشهرفت     باالبردنمشتری

 نکته بخوانید و عمل کنید.   هب شده در کتاب را نکته کنم تمامی موارد ذکر می

 کتاب این خوانندگان همۀ برای موفقیت آرزوی با

 محمدی مرتضی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی؟رضای لی لی چرا

بارز یک انسهان موفهق اسهت کهه  هروت ایشهان        نمونۀ  لی رضایی سرکارخانم لی

الزم است تعریفی از  هروت را   .باشد ابعاد می ۀشغلی  بلکه در همزمینۀ فقط در  نه

انسهانی  اجتمهاعی     سهرمایۀ گرامی شرح دهم.  روت یعنهی   ۀخدمت شما خوانند

را در حد متعادل داشته باشند  ها  افرادی که مجموع این سرمایه فرهنگی و مالی.

 سهرمایۀ باشهد.   انسهانی ایشهان مهی   سهرمایۀ  جسم و روان سالم  هستند.   روتمند

در جامعه است و با توجهه بهه    شغلیاجتماعی خانم رضایی  احترام و اعتبار باالی 

فرهنگهی ایشهان     سهرمایۀ . انهد  شده شناختهبازخوردها  هنرمندی بسیار محبوب 
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مهالی ایهن    سهرمایۀ امور خانوادگی و شغلی است و درنهایهت  برقراری تعادل بین 

 اند. کسب کرده عرصهقابل قبولی است که در این  درآمدهنرمند موفق  

خهود را از  رسهمی  لی رضایی  فعالیهت   لی سرکارخانم لیال رضایی با نام هنری 

 زیهاد  پشهتکار  و همهت  بها  کردنهد و  آغازعروس  ۀویوخدمات  ۀارائبا  2217سال 

 نفر 233 حدود و شوند شناخته کشور ۀنمون کارآفرینان از یکی عنوان به تندتوانس

 سرپرسهت   بهانوان  ایهن  اکثریهت  کهه  کنند استخدام خود ۀمجموع در را بانوان از

   باشند. می خانوار

 اههداف  اجهرای  منظهور  بهه  کهه  اسهت  سهتودنی  قهدری  بهه  ایشان کاری اخالق

 ها زندان امور ها  خیریه  موسسات به زیادی های کمک توانستند خود ۀخیرخواهان

 بهه  رسهیدن  رضهایی  خانم باشند. داشته سرپرست بی و سرپرست بد های خانواده و

 از اسهت.  تقهدیر  قابهل  کهه  دانند می خود دستاوردهای رینت بزرگ از را هدف این

تهوان بهه خهدمات بسهیار      مهی  هنرمنهد  بانوی این زیبایی سالن های مثبت ویوگی

ای پرسهنل اشهاره    از برندهای مرغوب و همننین رفتهار حرفهه  باکیفیت  استفاده 

. ایهن موفقیهت شهغلی و    شده اسهت مثبت مشتریان های  بازخوردموجب نمود که 

 .شود که در ادامه به آن پرداخته میاست یک الگوی مشخص  حاصلمالی  
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 آرایشگری به عالقه توهم

   «آید. نمی ای موفق شود که از آن خوشش تواند در حرفه کس نمی هیچ»

 ناپلئون هیل

اولین موضوع برای موفقیت در صنعت زیبایی  عالقه به این هنر است. اگر هر 

  کنیهد و به آن افتخار  باشیدعالقه داشته  دهید میکه انجام  هنریبه  شمایک از 

هایی را که در مسیر رسیدن بهه اههداف وجهود دارنهد       سختی دتوانی  راحتی می به

  خیلهی  دنداشهته باشهی   ای القههنر عاگر به این  د؛ اماابله کنیها مق تحمل و با آن

 داد.  خواهیدخود را تغییر    شغلرت بهتر و جذاب پیشنهادات باو  دزنی زود جا می

بیشتر باشد  انرژی بیشتری نیز برای پیشرفت صرف  اشتیاقتانهرچه عالقه و 

نسهبت  شهما  حس  کند. هرچه  مانند یک چرخه عمل می  کرد. این عالقه خواهید

  بهتهر شهود  کهار  بهتر باشد  نتیجه نیز بهتر خواهد شد؛ هرچه نتیجهۀ   شغلتانبه 

بهه نتهایج    در زمان کمتهری توانند   میمند  عالقه شود. افراد  نیز بهتر می شماحس 

 ایهن هنهر  بهه   قلبهی  . داشتن عالقۀکنندرآمد بیشتری دریافت دو  برسندمطلوب 

. همهراه دارد  بهه بلکهه  هروت و شههرت را نیهز     شهود     تنها باعهث پیشهرفت مهی    نه

کنندۀ این حرفه را  خسته های ساعتتواند   همان عنصری است که می یمند عالقه

 شیرین و معنادار تبدیل کند. لحظاتیبه 

)مگر اینکه در  باشندشغلی داشته   برای گذران زندگی مجبورند ها انساناکثر 
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دهند اکثهر    برخی آمارها نشان می (.ندباشیک خانوادۀ بسیار  روتمند متولد شده 

از شهغل خهود ناراضهی هسهتند و     که چنهدین سهال فعالیهت دارنهد       یآرایشگران

توانهد   ایهن شهغل مهی   صِرف اینکه  پسدهند.   را از روی اجبار انجام می وظایفشان

منهد   ۀ خود عالقهه حرفاگر شما به کافی نیست.   برای شما درآمدزایی داشته باشد

کسهب   همکارانتهان درآمد بیشتری نسهبت بهه    آن ل اینکه بتوانید ازباشید  احتما

درآمهدتان   هرگهز بسیار زیاد است. با انجام کهاری کهه عاشهق آن هسهتید        کنید

 شود. متوقف نمی

قدرار   آنبلکده در محاردر     ،کنندد  مردم شغل خود را انتخاب نمی»

 جان دوس پاسوس  «گیرند. می

 :گفتگوی اول

 چیست؟ شما شغلی موفقیت عامل نتری همم رضایی خانم -

 را آن شهد  باعث که بود هنر این به زیادم بسیار ۀعالق و عشق چیز  هر از تر مهم -

 زیهادی  پشتکار و باال ۀانگیز شد باعث آرایشگری به عالقه دهم. ادامه وجود تمام با

 برسم. موفقیت به ام  کاری های برنامه هدفمندکردن با و باشم داشته

 کنید؟ می انتخاب را حرفه این دوباره آیا بازگردد  عقب به زمان اگر -

 انتخاب را آرایشگری شغل هم باز شوم  متولد دیگر بار هزاران اگر بله؛ قطعاً -

 .کرد خواهم
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 طهی  را مسهیر  همین اهدافتان به رسیدن برای آیا فعلی  تجارب به توجه با -

 کردید؟ می

 امهروز  های موفقیت به رسیدن برای قطعاً  کنم نگاه گذشته به امروز ۀتجرب با اگر -

 امهروزم  جایگاه که کنم اعتراف بایست می اما کنم؛ طی را تری کوتاه مسیر توانم می

 ههدفی  بهه  رسهیدن  بهرای  اگهر  اسهت.  دیهروز  ههای  پیهروزی  و هها  شکست حاصل

 و تله   اتفاقهات  ۀآمهاد  بایهد  گذاریم می قدم پیشرفت راه در و کنیم می ریزی برنامه

 غهم  کنهار  در شهادی  و شهود  نمهی  حاصل شکست بدون پیروزی هیچ بود؛ شیرین

 دوسهت  را ام گذشهته  تجارب تک تک کنم ادعا توانم می جرأت به .کند می پیدا معنا

 و هها  پیهروزی  شهیرین   و تله   تجهارب  ۀهمه  برآیند امروز  رضاییِ لی لی زیرا دارم؛

 پیروزی. سوی به است پلی شکست دارم عقیده من است؛ دیروز های شکست

 و اشهتیاق  بایهد  ابتهدا  موفقیت  کسب برای که شویم می متوجه ها پاس  این با

 کنیم. پیدا دست  خواهیم می که آننه به بتوانیم تا باشیم داشته سوزان ای قهعال

دسهتیابی بهه موفقیهت و    راز  استیو جابز که استاد زندگی و کار هدفمند بهود  

. او ههر روز صهب    یافهت شهی روزانهه   ای را بها طهرح پرس    روت در زنهدگی حرفهه  

 پرسید: نگریست از خود می که در آینه به خود می  درحالی

ام باشد، آیا به کاری کده امدروز انمدام     اگر امروز آخرین روز زندگی»

 «ای دارم؟ دهم، عالقه می
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 :۱ عملی تمرین

  هنگهامی کهه از خهواب    صب شود این تمرین را چند روز متوالی و در  توصیه می

 را از خود بپرسید: سؤالروی آینه بایستید و این  خیزید انجام دهید. روبه یبرم

   ای دارم؟ عالقه دهم کاری که انجام میام باشد  آیا به  اگر امروز آخرین روز زندگی

دههد کهه بها خهود روراسهت       تکنیک آینۀ استیو جابز به شما این امکان را می

این روند را با آگاهی کامل متوقف کنید.  اید  باشید و اگر این مسیر را اشتباه آمده

توانیهد اسهتعدادها و    با کنارگذاشتن اهداف اشتباه و تمرکز روی عالئق خهود  مهی  

اگر پاس  این پرسش طی چند روز متهوالی منفهی باشهد      را کشف کنید. نبوغتان

 یعنی باید چیزی را تغییر دهید.

 بزرگ اهداف انتخاب

 دونالد ترامپ  «فکر کنید.اگر قرار است فکر کنید، بزرگ »

 اههداف  داشتن عادی  آرایشگران با موفق آرایشگران تفاوت ترین واض  از یکی

 و کننهد  مهی  نگهاه  آینهده  بهه  تواننهد  مهی  که آنجا تا ها آن .است بلندمدت و بزرگ

 چهه  بهه  و شهوند  تبهدیل  انسانی چه به خواهند می آینده در که گیرند می تصمیم

 کهه  کنند می مشخص را کارهایی و گردند برمی حال نزما به سپس ؛برسند هدفی

 ندهند. انجام یا دهند انجام باید شان دلخواه ۀآیند به رسیدن برای

 روزمهره  ههای  چهارچوب به هرگز زیبایی  صنعت در موفق و بزرگ آرایشگران
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 .بودند همکاران سایر های خواسته از فراتر چیزی دنبال به همیشه و نبودند راضی

 رسید. نمی هم متفاوتی ۀنتیج به پس نباشد  متفاوت قبارُ با تان  ستهخوا وقتی

 بها  خود بزرگ اهداف ۀدربار نگر سطحی و عادی های انسان با حرفه این در اگر

 نهابود  را خوبتهان  حهال  تمهام  جملهه   یهک  گفتن با آخر در بگوئید  سخن اشتیاق

 گویند: می و کنند می

 تهو  عهالی   آرایشهگر  همهه  ایهن  بها   بردار الکی های پروازی بلند این از دست»

 .«باشی موفق تونی نمی

 محسهوب  بلنهدپروازی  باشهد   همهراه  عمل و اقدام با که بزرگی هدفی داشتن

 در بهزرگ  ههدف  یهک  انتخاب باشد. لمس قابل رقبا  با شما تفاوت باید شود. نمی

 اته  شهود  می باعث بزرگ هدف داشتن است. ها تفاوت تمام شروع ۀنقط شغل  این

 صهنعت  در تها  کنیهد  عمهل  متفهاوت  بگیریهد   تصمیم متفاوت کنید  فکر متفاوت

 شوید. متمایز آرایشگر یک به تبدیل زیبایی

برای اینکه بتوانید در این شغل موفق باشید  بایهد بها ههدفِ بهتهرین شهدن       

بهترین شیوه برای رسیدن به اههداف  مکتهوب کهردن و     تال  خود را آغاز کنید.

خهود پیهدا    ۀشود تصهویر روشهنی از خواسهت    نوشتن باعث میست. ها ا نوشتن آن

که اههداف کتبهی    کسانی ای رخ خواهد داد. اهداف  معجزه نوشتن محض به کنید.

 دارند  از زندگی بهتری نسبت به بقیه برخوردار هستند.
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را بایهد  مههارت  کدام  مشخص شود اهدافتان  بهتر است هنگام مکتوب کردن

ههای   هارت را ارتقاء دهید. کائنات هوشمند است و بهه تهال   یاد بگیرید و کدام م

. وقتهی  یک صاعقه استدهد. هر کاری که انجام دهید مثل  شما واکنش نشان می

 شهرایط  تمام مسئول شما شک بیکند.  تغییر می نیز اطرافتان محیط  تغییر کنید

 و اتفاقات پیرامونتان هستید.

ههای   ههدف  توانیهد  نمیاگر  بنابرایندارند؛  یمیزان رشد مشخص ها انسان ۀهم

  اسهت کهه آن ههدف    خاطر این به کنید درنظر بگیرید و آن را عملیتری را  بزرگ

ای از مهردم از طریهق    عهده  اکثهر مواقهع  اسهت.   شماباالتر از میزان رشد شخصی 

برابهر حقهوق    23در یهک مسهابقه     رسهند  می زیادی پول به …مسابقه یا ارث و 

خود بهاز  قبلی  شرایطسال به  5تا  2بعد از  ؛ امادنورآ ست مید هپول ب شان سالیانه

به وزن  تا دهند مدتی به خودشان سختی می و یرندگ رژیم می اینکه یا گردند. می

ممکهن  کننهد.   وزن قبلی را پیهدا مهی    ماه 9تا  1اما دوباره پس از  برسند؛دلخواه 

 کند و پس از مهدتی  و مدتی شروع به رشد کردن بگیردرونق  کارتان و کسباست 

رشهد شخصهی و    ای که الزم اسهت   اندازه بهشما  گردد؛ زیرابه حالت قبلی خود باز

 را ندارید.  موفقیت نگر 

مهم نیست دمهای بیهرون    ؛کند ترموستات عمل می مانندرشد شخصی  میزان

بهاال  کند. وقتی دمای اتاق  دمای داخل را همان ترموستات تنظیم می  چقدر است
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شود تا به دمای قبلی برگهردد و اگهر دمهای آن سهردتر      هوا روشن می ۀتهوی رود 

دمهای داخهل     دمای بیهرون مههم نیسهت    ؛ بنابراینکند آن کار می شود گرمایشِ

 ماند. باقی می میزان همان

فهردی در ابتهدای راه    ۀهستید  توسع کارتان و کسب ۀدنبال رشد و توسع بهاگر 

صهورت مهنظم و      بهه کهار  و کسب و ن روی پولارکردجای ک بهشما قرار دارد. باید 

روی خودتان کار کنید. وقتی از نظر ذهنی  رشد پیدا کردید و شخصیت  هدفمند

 و چیهز رشهد خواههد کهرد     همهه    ناگهاندر خود ایجاد کردیدرا   موفق انسانیک 

اول بایهد خودتهان     خواهید چیزی تغییهر کنهد   اگر می شود. تر می اهدافتان بزرگ

 د.تغییر کنی

کار  برای تسهریع   و فردی و نقش آن در بهبود کسب ۀبا توجه به اهمیت توسع

 «سهتارگان آرایشهگری  »آموزشی ما با عنهوان  -پیشرفت شما عزیزان  پکیج صوتی

بهبهود و   باشد. این فایل آموزشهی بها ههدف    سایت دنیای تحول موجود می در وب

 نبهوده و ی خود راضهی  که به وضعیت فعل برای آن دسته از افرادی  فردیتوسعۀ 

 هستند  تهیه شده است. های بزرگ  دنبال موفقیت به

 .مراجعه نمایید www.dtahavol.comاین پکیج به سایت  ۀبرای تهی

 

 

http://www.dtahavol.com/
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دلخهواه خهود   نتیجهۀ  کننهد؛ امها بهه     تال  زیادی مهی   بسیاری از آرایشگران

باشد. بها در    مؤ رشما  برای تواند نیز میگذاری  دفه مراحل دانستن رسند. نمی

داشهته  ی گذاری درسهت  هدف شوید که چگونه باید گذاری متوجه می مراحل هدف

 برسید.  مقصودتانباشید و حرکت کنید تا به 

 گذاری هدف مراحل

آمادگی اسهت؛ یعنهی دانسهتن اینکهه اکنهون در چهه جایگهاهی         اولمرحلۀ 

ههای مختلهف    چیسهت و در بخهش   شهما و عالئق  ها ؛ استعداد  مهارتهستید

 دهید. می خودتانبه  امتیازیچه   زندگی

کاشتن است؛ یعنی پیدا کردن نقاط مشترکی بین استعداد  عالئهق و   دوم مرحلۀ

 مشترکی پیدا نکردید  اولویت با عالئق شما است. ۀهای خود. اگر نقط  مهارت

 …ودباوری  تمرکز و قدم  انگیزه  خ رشد است؛ یعنی  بات سوم مرحلۀ

یکهی   ؛افتهد  دو اتفاق مههم مهی    برداشت است. در این مرحله چهارم مرحلۀ

معنها شهدنِ آن موفقیهت بها      یعهادی و به  های بزرگ و دیگری  کسب موفقیت

 ری را انجام دهید.ت گذاری جدید و بزرگ باید هدف ؛ بنابراینگذشت زمان

  اندداز   به هدفتان برسید، هدف خودکنید تا به  چه کاردانید  می اگر»

 باب پراکتور  «کافی بزرگ نیست.
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 :گفتگوی دوم

 توانسهتید  آیا و بودید کرده مشخص خود برای هدفی چه شما رضایی خانم -

 ؟کنید محقق را آن

 اسهت.  معنهی  بی دهیم  می انجام که کاری باشیم نداشته هدفی اگر نظرم به -

 موضهوع  ایهن  و کهردم  انتخاب را یبزرگ هدف  ابتدا همان از که شاکرم را خدا

 بهه  را مکار در گذاری هدف من باشم. بهترین هنری ۀرشت این رد تا شد باعث

 لطهف  بها  کهه  ام کهرده  تقسهیم  دتمه دراز و مهدت  یهان م  مدت کوتاه ۀدست سه

 و مهدت  وتهاه ک اههداف  بهه  توانستم مستمر تال  و خانواده حمایت  روردگارپ

 در گهرفتن  قهرار  و رضهایی  لهی  لی زیبایی ایه سالن شعب )تأسیس مدتم میان

 یابم. دست (کشور زیبایی ایه سالن هرم رأس

میکاپ  المللی برترین مدرسان بین ۀزمرقرار گرفتن در بلندمدتم هدف  اکنون

انرژی و توانم را برای رسیدن به این جایگاه خواهم گذاشت. خیلهی   ۀهمکه  است

 د.شو میتر  هدفم نیز بزرگ با گذشت زمان خوشحالم که 

هرچهه در ایهن    پذیر اسهت.  دوراندیشی و انتخاب اهداف بزرگ  مهارتی توسعه

انجهام کارههای    ا هر بینی کنید کهه در   تر پیش دقیق توانید میمهارت بهتر شوید  

افهراد   ههای  ویوگهی خورد. این یکی از  رقم می برای شماامروز چه اتفاقی در آینده 

 کردنهد  دنبال را موفقیت مسیر  رضایی اهداف بزرگی داشتندخانم برجسته است. 
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 مالی  هایفشار یا شکست از ترس ندهید اجازه کردند. توجه خود قلب ندای به و

ای بزرگ نداشته باشید  بهه   اگر در این عرصه خواسته کند. دور هدفتان از را شما

 رسید. نمیجایگاه مناسبی 

 :۲تمرین عملی 

ترین شکل و بها جزئیهات کامهل      هرا به ساداست. اهداف شغلی خود اکنون نوبت شما 

چهه   این حوزه سال آینده در  5خواهید تا  روی کاغذ بیاورید. به این فکر کنید که می

تمایهل   چیسهت؟  آینهده کهاری شهما در سهال     ۀ؟ برنامباشیدداشته  و درآمدی جایگاه

پیشرفت کنید؟ بهه مهوارد    دنبال کنید و در آن خصصیصورت ت را به دارید کدام رشته

ها تهیه نماییهد. تنهها قهانون ایهن اسهت کهه پهس از         فکر کنید و لیستی از آن مذکور

 نوشتن  زیر آن را تاری  بزنید و برای تحقق آن بکوشید.

 یادگیری به اقدام

از ابتدای کار، عدالی   هیچ انسانیکار باشی.  به خودت اجازه بده که تازه»

 کریستیانو رونالدو  «نبود.

  کسهب مههارت در   موفقیت در صهنعت زیبهایی  رسیدن به  برایسومین نکته 

ایهد    اگر از صفر شروع کهرده  .خواهید در آن فعالیت کنید هایی است که می رشته

تئوری و عملهی در یهک    نکاتهای صحی  و اصولی را در قالب  الزم است آموز 

را اخذ کنید. پهس از گذرانهدن    الزم و مدار  فرا بگیرید ای وحرفه فنی آموزشگاه
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طهور   بهه   صصی آموز  ببینیدتخ ۀرشت حداقل در یک بایست می  ماتیمقدۀ دور

ههایی کهه بهه     گذرانید  در یکی از رشته وپیرایش را می آرایش ۀرشتمثال اگر شما 

کنیهد کهه در آن پیشهرفت  توانمنهدی و درآمهد       مند بوده و احساس می آن عالقه

 نکهات هها   رهببینید و تمهرین کنیهد. در ایهن دو    تخصصی آموز   بیشتری دارید

  وجود ایهن مهدار    همننینت. آموخ خواهید را …ای  بهداشتی  قانونی و حرفه

 اعتماد مشتری را جلب خواهد کرد.

 تهرین  و تخصصهی  دنبهال یهادگیری بهتهرین    بهه   همان ابتهدا  شود که از پیشنهاد می

   کنید. ای فعالیت یک آرایشگر حرفهعنوان  به های آموزشی باشید تا بتوانید در ادامه دوره

الزم نیست بهترین باشید تا شروع کنید؛ باید شروع کنید تا بهترین »

 زیگ زیگالر «شوید.

 :گفتگوی سوم

 شهما  ورود باعث عاملی چه و کردید شروع سالی چه در را خود فعالیت شما -

 شد؟ حرفه این به

 مند عالقه نیز زیبایی رشتۀ به هنری  های رشته در فعالیت سابقۀ علت به من -

 پهیش  .است بوده مینیاتور بکسَ من قوت ۀنقط و هنر ام  تحصیلی ۀرشت بودم.

 مینیهاتور  نمایشگاه چندین  2213 تا 2271 های سال در آرایشگری  شروع از

 از تعهدادی  فرشهنیان   اسهتاد  آ هار  بهه  زیاد بسیار ۀعالق علت به کردم. برگزار
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 ایهن  کنهار  در کشهیدم.  خودشان ۀاجاز با را گرانقدر استاد آن زیبای ایهتابلو

 نقهش   هنهری  ۀپیشهین  ایهن  کردم. می کار نیز قلم سیاه و روغن و رنگ موارد 

 .است داشته آرایشی دقیق و ظریف های تکنیک سازی پیاده در بسزایی

به پیشهنهاد همسهرم در   پرداختم.  این رشته به یادگیری 2213از اواخر سال 

 را دریافهت کهنم   ای وحرفهه  فنهی نام کردم تا مدر   یک آموزشگاه آرایشگری  بت

کهنم   تأسهیس سهالن زیبهایی خهودم را      ای نزدیک مدت( تا در آینده )هدف کوتاه

 .مدت( )هدف میان

  کلهی مثهل شهنیون    ههای  گذرانهدن دوره   سیستم آموزشی در آن دوره عُرف

را هها   دورهمهن نیهز   . تخصصهی بهود   ۀکوتاهی و سپس انتخاب یک رشهت   میکاپ

خهاطر   بهه  کهردم. انتخهاب  تخصصهی  ۀ رشت عنوان هرا ب یکاپدرنهایت مو  گذراندم

ای و  حرفهه  صهورت  ابتهدای فعهالیتم  بهه    زهنر آرایهش صهورت  ا   به اشتیاق زیادم

 .کردم نگاه می به آن تخصصی

به هر آرایش مثل یهک   علتبه همین  ؛است هنریک آرایش صورت   مبه نظر

! یهک تهابلو    میکهاپ  ههر  کنم. نگاه می  شدک ا ر هنری که امضای من را ید  می

عهروس    سهال بعهد   چنهد اگهر   شکلی که   بهکنم تا هر ا ر جاودانه باشد تال  می

 خالق این ا هر از لذت ببرد و   نگاه کند عروسی خودها و فیلم روز  عزیزم به عکس

   کند. نیکی یاد به
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 یها رشته یادگیری مستعدلطیفشان    ۀیروح خاطر به بانوان ۀهم معتقدم من

 بها  و بهاور  را خهود  یهها  ییتوانا و استعدادکافی است  فقط ؛هستند ینره مختلف

 .شد خواهند موفق. با رعایت این نکات قطعاً کنند تال   یصح یزیر برنامه کی

بهاقی   خود ۀموردعالق ۀرشت در رویای یادگیری کردند و اقدام نمیاگر خانم رضایی 

ند؟ هرگز! یادگیری را بهه تعویهق   توانستند به این موفقیت بزرگ برس مانند  آیا می می

  رشهت  شود. اگهر بهرای یهادگیری    نیندازید. اقدام کردن  از کارهای کوچک شروع می

کنیهد کهه شهما را بهرای      عجیبی پیهدا مهی  قدرت اقدام کنید   سریع خود  موردعالق

تنههایی کهاری از    کند. برای رسیدن به موفقیت  خواستن به های بزرگ آماده می هدف

 برد؛ خواستن باید با برخاستن همراه باشد. پیش نخواهد

 :۳تمرین عملی 

آرایشگری فعالیت کنید؟ بهتر اسهت بها دقهت بهه      ۀتمایل دارید در کدام زمین

ههای مختلهف     رشته خود بنگرید و با تحقیق و بررسیِ ۀعالئق  استعدادها و انگیز

. ابتههدا از کنیههد عمههلسههپس بالفاصههله   ؛تصههمیم درسههت و آگاهانههه بگیریههد  

 .ای  یک لیست تهیه کنید های معتبر و حرفه آموزشگاه

  شهرایط اولیهه   االت ؤس .های لیست خود تماس بگیرید با هرکدام از آموزشگاه

هها را انتخهاب کهرده و     ها را پرسیده و سپس بهترین سالن ها وکیفیت دوره هزینه

 بقیه را حذف کنید.
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را از مسهئول  ت االؤسه ایهن    حضهوری  ۀبهتر است در تماس تلفنی یا مراجعه 

 آموزشگاه بپرسید:

 آموز  چقدر است؟ ۀآموزشی و شهری ۀمدت زمان دور 

    موضوعات آموزشی شما چیست؟ )کوتاهی مو  رنگ مو  شهینیون  آرایهش

 صورت  ناخن و ...(

 شود؟ بعد از آموز   جایی برای کارآموزی تکمیلی به من پیشنهاد می 

 مربیان چقدر است؟ ۀتجرب 

 اند  انتخاب کنیهد.  را تربیت کرده فی که کارآموزان موفقیهای معرو آموزشگاه

آزمایشهی     حضور در یک جلس  بهتر است از مدیر آموزشگاه بخواهید تا با اجاز

ها و لوازم  روز بودن آموز  بتوانید فضای آموزشی  مهارت مربی  سط  آموز   به

ی یک یها چنهد   فراگیرپس از بررسی کنید.  از نزدیک مورد استفاده در آموز  را

کار هستید  اگر تازه .کار کنید به مدت چند سال در یک سالن بایست می  تخصص

های رایگان  خود  توانید با تمرین روی مدل فعالیتی ندارید  می  سابقگونه  و هیچ

طهور   ههای زنهده بهه    با تمهرین بهر روی مهدل    ای تبدیل کنید. را به یک فرد حرفه

یابد و بهه صهفر    کاهش می کارتاننواقص  تدریج ای آموز  خواهید دید و به حرفه

 رسد. می
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 ابدی آموز دانش

 بروس لی   «.یادگیری فعالیتی است که هیچ ابتدا و انتهایی ندارد»

ویهال   سهم شهود.   کسب  روت و موفقیت  تنها با یادگیری این هنر تمهام نمهی  

Sam Villa) یکهی از    زیاد( آرایشگر برتر و منتخب آمریکا معتقد است که تمرین

 .ضهروری اسهت  ای شدن در صنعت زیبایی  که برای حرفه است هایی ترین راه مهم

هر فردی برای موفقیت در این رشته باید تمرین کند  تمرین کند  تمرین کند تها  

؛ بها  شهود  مهی  ایجاد با تمرین  خالقیت» گوید: سَم می .آورد دست مهارت الزم را به

عنهوان یهک    باشهید  بایهد بهه    ای حرفهه ک بهرای اینکهه یه    آید. تمرین  سرعت می

شهوم.   توقف نمهی م یادگیریمسیر  درهرگز  من .آموز راه خود را ادامه دهید دانش

 ههای زیبهایی   ها و همایش نمایشگاه همیشه به  من همیشه درحال تحقیق هستم

    «.کنم اطالعات بیشتری کسب کنم روم و سعی می می

بینیهد کهه    گری را دنبال کنید  مهی آرایشصنعت اگر  ؛گذرد سرعت می زمان به

پهس   شود کهه ههواداران زیهادی دارد.    جدیدی تولید می لوازمها و  هر لحظه مدل

 شهما قبا از زد و در این بازار رقابت  رُ خواهیددرجا  وگرنه  رفتباید با زمان پیش 

 پیشی خواهند گرفت.

کنیهد تها    بکس ها مهارت دنبال چیزهای نو باشید و در آن شما همواره باید به

گاه خود را محهدود   که یک آرایشگر موفق  هیچ فرامو  نکنیدبه موفقیت برسید. 
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ای  هایی که در آن به هر دلیلهی فعالیهت حرفهه    کند در حوزه سازد و سعی می نمی

به کسب درآمد  ای مسئلهشغل خود  بدون  ۀای شود تا در زمان توسع ندارد  حرفه

انید درآمد فعلهی خهود را پهنج برابهر کنیهد  بایهد       بنابراین برای اینکه بتو ؛بپردازد

 های فعلی خود را پنج برابر کنید. مهارت

ههای   کنهیم و خودمهان را پشهت بهانهه     فرار مهی  یادگیریگاهی ما ندانسته از 

دیگهه  »یها  « تونم چیزی یاد بگیهرم  وسال که دیگه نمی با این سن»مانند:  یعجیب

 دربهها    بهانهه ایهن  کنیم. نباید بها   می پنهان« یاد گرفتن رو ندارمحوصلۀ صبر و 

یهادگیری   دنبهال  بهه . یادتان باشد برای کسی که ببندید یادگیریرا روی  ذهنتان

 ماند. باشد  هیچ دانشی پنهان نمی

افدراد معمدولی    امادرحال رشد و یادگیری هستند؛  افراد موفق دائماً»

   کرتی هاروا  «دانند. چیز را می این ذهنیت را دارند که همه

 :  گفتگوی چهارم

 کارتهان  توسعۀ در چقدر را بودن روز به و پیوسته یادگیری شما رضایی خانم -

 دانید؟ می رمؤ 

 همیشهه  من است. بودن روز به موفقیت  قلۀ در ماندن رمزِ بگویم است بهتر -

  میکهاپ  جههانی  سمینارهای در شرکت با و هستم آموز  و یادگیری درحال

 مقهاالت  مطالعهۀ   میکهاپ  صنعت بزرگان حضوریِ و ینآنال آموزشی های دوره
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 ههای  آرتیست میکاپ آموزشی های فیلم مداوم پیگیری زمینه  این در تخصصی

 بهرای  هها   آن ارزیهابی  و جدید آرایشی لوازم بررسی همینطور و جهانی مطرح

 کنم. می تال  ماندن روز به

 سهالن  در شخصاً مده یم  یترج  تیفعال سال ستیبتقریباً  وجود باهمننین 

 و گهاه یجا نیه ا کسهب  وجود با شما چرا ندیگو یم افراد یبرخ .باشم داشته حضور

 درواقهع  ؟!دیه کن یمه  تیه فعال و دیده یم انجام خدمات بازهم  ادیز پرسنل داشتن

 آرتیسهت  کهاپ یم کیه  عنهوان  بهه  بلکهه ؛ کهنم  ینم نگاه یمال لحاظ از شغلم به من

 .دههم  یمه  قهرار  قضهاوت  وآزمون  ۀبوت در را ودخ هرروز  انتها یب عشق با یا حرفه

 قطعهاً   باشمحضور داشته  ها سالن در ناظرعنوان  به فقط و نکنم فعالیت که روزی

 کهارم   شهروع  ازنزدیک بهه دو دههه    گذشت از بعد. کرد خواهم بازنشسته را خود

 یتفهاوت  آغهازین  یروزهها  بها  کنم یم لحاظ عروس خدمات یبرا که را یزمان مدت

 تمهام  یبهرا  یکهاف  زمهان  اختصها   وآرامهش   و دقهت  تیه درنها چیز همه  د؛ندار

 .شود یم انجام زمیعز یها عروس

یادگیری و پیشرفت در این صنعت انتها ندارد. هر کسی که آمهوز  دیهدن را   

مانهد. یهک آرایشهگر     بیند  جوان می متوقف کند  پیر است و کسی که آموز  می

وار جسهتجو کنهد. یهک آرایشهگر      زد و دیوانهرحمانه بیامو کند بی موفق  سعی می

یادگیری است؛ چه یک سال فعالیت کرده باشهد  چهه بیسهت سهال.      ۀموفق  تشن



 

 رضایی لی لی سبک به موفقیت
 

16 

قرار دهید. خهانم رضهایی    خوداولویت اصلی اهداف  در را هنرتانبخشیدن   بهبود

تواند الگوی بسیار مناسبی برای سهایر آرایشهگران باشهد تها  ابهت کنهد بایهد         می

 پیشرو باشید.    یادگیریِ جدیدترین متدهای روز همیشه در جهت

 :  ۴تمرین عملی 

صهورت مهداوم و ماهانهه در     توانید بهه  میشما نباید از رقبایتان عقب بمانید.  دیگر

مالقات کنیهد و   دیگر همکارانبا  و ای شرکت های گروهی آرایشگری حرفه کالس

انی  کلید موفقیهت فهردی   ارتباط انس ؛ زیرامند شوید یکدیگر بهره تجارباز هنر و 

توانهد یکهی از    های آنالین فضای مجازی هم مهی  همننین آموز و شغلی است. 

اگر تمایلی به آموز  دیدن ندارید  کسی  بهترین منابع آموزشی برای شما باشد.

تواند به شما کمک کند؛ اما اگهر مصهمم بهه آمهوز  دیهدن هسهتید  کسهی         نمی

 تواند شما را متوقف کند. نمی

ای تبهدیل   تواند شما را به یک آرایشگر حرفه ترین کارهایی که می از مهمیکی 

صورت ناخودآگاه  ای به ای است. همکاری با افراد حرفه کند  همکاری با افراد حرفه

شود و این امر بسیار طبیعی است  وقتهی   ای شدن رفتار و کار شما می باعث حرفه

توانید بها اسهتاندارد پهایین بهه      یگر نمیکار خود را با استاندارد باال شروع کنید  د

سرشهناس و معتبهر را    ههای زیبهاییِ   ها و سالن فعالیت خود ادامه دهید. آموزشگاه

فعالیت خود   تان شغلی حرفۀجدیدی از  ۀشناسایی کنید و برای شکوفایی در دور
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یهک   غیراستاندارد  قطعاًدر یک آرایشگاه  با فعالیت معتبر شروع کنید.جایی  را از

 روز صب  با پلمپ سالن مواجه خواهید شد.

 سرسخت آرایشگر

اورسدت   قلدۀ رعود به نوک، مستلزم تالش و پشتکار است، چده ندوک   »

 عبدالکالم «ات. شغلی حرفۀباشد یا نوک 

پشهتکار  . قدم اسهت    پشتکار و  باتشغلعوامل موفقیت در این  یکی دیگر از

طهوالنی بهه یهک     زمانییعنی  به معنی سماجت  استقامت  اراده و مداومت است؛

سهالمت   هدف سط  باال  پایبنهد باشهیم. پشهتکار بها ظهاهر خهوب  ههو  بهاال         

 ارتبهاطی  …جسمانی  تحصیالت  استعدادهای ذاتی  موقعیت خانوادگی خوب و 

مههم نیسهت   ؛   بیشهتر از ههر کسهی دوام بیاوریهد    قهدم   بهات با پیگیری و  .ندارد

 .شود پشت همیشه موفق می  خرگو  چقدر باهو  و بامهارت است  ال

راس  داشته  ای   باید ارادهدو ۀشمار  تمرینبلندمدت در از نوشتن اهداف  پس

ادامهه   راه خهود جود تمهامی موانهع بهه    وو با باشید و تال  کنید. سرسخت باشید

پشهتکار یعنهی یهاد     ها  کهار را رهها نکنیهد.    و در رویارویی با موانع و سختی دهید

دن پاس  نه و ناامیدی  دوباره قدرتمندانه  از نو شروع کنیهد و  بگیرید بعد از شنی

سرعت کنار گذاشته و اههداف سهط  بهاال را     بیاموزید که اهدافِ سط  پایین را به

بهه ههدف نههایی     باید که به سرسختی بیشتری نیاز دارند  مورد توجه قرار دهید.
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از ایهن شهاخه بهه آن    مهزا  بهوده و    خود  وفادار و متعهد باشیم؛ نه اینکه دمدمی

 شاخه بپریم.

بیشدتر تدالش کنیدد،     قدرهر  ؛شانس با تالش ارتباط مستقیم دارد»

 ری کراک «تر خواهید بود. شانس  خوش

 :گفتگوی پنمم

 علهت  بهه  شهما  کهه  اسهت  ایهن  شهده   مطرح موضوعات از یکی رضایی خانم -

 عوامهل  ایهن  و رسهیدید  جایگهاه  این به  نزدیکان یا همسر مالی های پشتیبانی

 هستید؟ موافق موضوع این با .است شده هنرتان و شما شهرت باعث

 فرصهت  ایهن  از مهایلم  اکنهون  کهه  شود می زیادی های صحبت رابطه این در -

 بدون را خود مشتر  زندگی همسرم و من .کنم سازی شفاف و کرده استفاده

 سهتقامت ا و صهبر  با یکدیگر کنار در ولی کردیم شروع صفر از و مالی ۀپشتوان

 در فعالیهت  سهال  چنهد  از بعد برسیم. جایگاه این به توانستیم و کردیم تال 

 ۀئه اار با مرور به کردیم. متری 53 سالن یک تأسیس به اقدام  دیگر افراد سالن

 کهه  گهرفتیم  تصهمیم  خهود  خا  ایه مشتری کردن پیدا و باکیفیت خدمات

 خداونهد   لطهف  به کنیم. تأسیس آباد سعادت منطقۀ در متری 153 سالن یک

 از پهس  نبهود.  کننهدگان  مراجعهه  زیهاد  حجهم  گوی جواب  سالن فضای هم باز

 شهدن  شناخته و مشتریان استقبال دلیل به فعالیت  سال چهار الی سه گذشت
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 متهر  2133 متهراژ  بهه  غهرب  شهر  منطقۀ در سالنی دیگر بار  منطقه آن در

 بهتهرین  ۀارائه  با فرهنگ ۀشعب VIP نسال در نیز حاضر  حال در کردیم. افتتاح

 زیبهایی  سهالن  2291 سهال  رد همننهین  .هسهتیم  دوستان پذیرای خدمات 

 خدمات ۀارائ ۀآماد زودی هب نیز کر  ۀشعب و است شده اندازی راه شیراز ۀشعب

 بود. خواهد

رسهانی بهه مشهتریان هسهتند.      های من درحال خدمت پرسنل زیادی در سالن

؛ البتهه  هها سرپرسهت خهانوار هسهتند     ر آنکهه اکثه   پرسنل  ابت دارم 233 حدود

درآمهدزایی   مشاغل مرتبط با صنعت زیبایی برخی صورت غیرمستقیم نیز برای به

 است.  شده

مند هستند  آمهوز    اکنون دوست دارم این هنر را به تمام دوستانی که عالقه

کنم که باید تال  کنید  درسهت اسهت کهه     می تأکیددهم. همیشه به کارآموزانم 

اشتغال دهم تا با یادگیری این رشته  فرصتی برای  ه شما عزیزان آموز  میمن ب

 شود مگر با تال  و پشتکار. عملی نمی هدفیایجاد شود؛ اما هیچ  شما

کنیم؛ اما هرگهز مراحهل و مهوانعی را کهه      نهایی توجه می ۀما همواره به نتیج

یم. با توجه بهه  بین برای رسیدن به آن نتیجه  پشت سر گذاشته شده است را نمی

توان به اشتیاق  پشتکار و تال  فهراوان   اند  می مسیری که خانم رضایی طی کرده

 پیهروزی  و شکسهت  بهین  تفهاوت  تهرین   اساسهی  توان می را پشتکار ایشان پی برد.
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ای نداریم جز اینکه تمرین کنیم تا این صهفت حیهاتی را در     بنابراین چاره دانست؛

ای بهود و ایهن امهر      حرفهه  موردتوان در یک  کار میبا پشت خودمان تقویت کنیم.

 مختلف است.موارد بودن در  بهتر از مبتدی

 :۵تمرین عملی 

اراده کنیهد و چنهد   برای تقویت پشتکار و اراده  از همین امروز تصهمیم بگیریهد    

درواقهع دلیهل اصهلی     عادت جدید و هرچند کوچک را در شغل خود ایجاد کنید.

 .  ها هستند ادتها  ع موفقیت و شکست

ور مثال عادت کنید که بها روی بهاز و بها یهک لبخنهد زیبها بهه مشهتری         ط به

خهود   حرفهۀ های جدیهدی را در   آمد بگویید. عادت کنید که هر روز مهارت خو 

روز و متمهایز کنیهد. فقهط     بیاموزید یا اینکه خدمات خود را ماهانه و مسهتمر  بهه  

و روزانه انجهام دهیهد تها تبهدیل بهه       طور منظم کاری خود را به تعهدکافی است 

توانهد کمهک    ای نیز می اندیش و حرفه مثبت همکارانِسایرمعاشرت با  عادت شود.

 شما داشته باشد. ۀبسیاری به تقویت اراد

 شروع بعد تجربه اول

 خطاهدای گیرند و افراد نابغده از   خود درس می خطاهایافراد باهوش از »

 جیم ران  «دیگران.

اندازی یک سالن زیبایی باشید  بایهد در یهک یها چنهد      ه ه فکر راقبل از آنکه ب



 

 رضایی لی لی سبک به موفقیت
 

10 

خهود را شهکل    ارتباطهات الزم را کسب کرده باشید  تجربۀ تا  فعالیت کنیدسالن 

هها    گهذاری  قیمهت  ۀارتباط با مشتریان  نحهو  ۀمدیریت مالی سالن  نحو او ب دهید

 آشنا شوید.  ...و  ها آندرصدهای پرداختی به   بستن قرارداد با پرسنل ۀنحو

دسهت   بهه در یک یا چنهد سهالن    چندین ساله این امر تنها با حضور و فعالیت

سهالن   سهریعاً محض اینکه آموز  ببینند   آید. بسیاری از افراد تمایل دارند به می

های  خود را افتتاح کنند. بارها پیش آمده است که برای مشاوره به بعضی از سالن

گونهه اطالعهاتی از    ام کهه مهدیریت سهالن ههیچ     همراجعهه کهرد    شده تاسیستازه 

اندازی  گذاری و راه برای سرمایه تنهاآرایشگری نداشت و آموزشی نیز ندیده بود و 

دنبهال   بهه  شهما نتایج خوبی را برای  ها فعالیتکار اقدام کرده بود. این  و یک کسب

خهود   لاشهکا برای کسب تجربه  رفع   از آموز  باید پسبنابراین  ؛نخواهد داشت

 فعالیت کنید.   ی مختلفها و آشنایی با محیط سالن بین یک تا سه سال در سالن

بیشهتر  پرسهنل بیشهتر و    تجربهۀ  هایی را انتخاب کنیهد کهه    سعی کنید سالن

شود که اطالعهات شهما نسهبت بهه آن      مشتریان بیشتری دارند. این امر باعث می

در تعامل باشید.  زیادیا افراد   ارتباطات بیشتری داشته باشید و بباال رودموضوع 

 مشهتری کنیهد    شود زمانی که سالن خهود را افتتهاح مهی    انجام این کار باعث می

 بیشتری به سالن شما مراجعه نموده و خدمات دریافت کنند.  

ینکهه مشهتریان از   خهاطر ا  بهاندازی کنید   اگر بدون کسب تجربه  سالنی را راه
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ایهن امهر    زم است تا با شما آشهنا شهوند کهه   شما شناختی ندارند  زمان زیادی ال

های مختلهف کهار    اما اگر از قبل  در سالنشود؛  های زیادی می باعث تحمل هزینه

رسانی ساده  مشتریان قبلی را به سهالن خهود    توانید با یک اطالع کرده باشید  می

 جذب کنید.  

 مسئله، افزایش اطالعدات و  بلکه افتد؛ چیزی تصادفی اتفاق نمی هیچ»

 جوناس سالک  «تمربه است.

 :گفتگوی ششم

 اینکهه  و دهیهد  توضهی   خهود  کاری فعالیت شروع ۀدربار لطفاً رضایی خانم -

 پیمودید؟ را مسیر این چگونه

 از پهس  کهردم.  شهروع  دوسهتانم  از یکهی  زیبهایی  سالن در ابتدا را کارم من -

 پیشرفت عسری خیلی داشتم که زیادی پشتکار و عالقه دلیل به فعالیتم  شروع

 بیلبهورد  یک همانند مشتری هر که کردم جذب زیادی  ابت مشتریان و کردم

 کننهدگان  مراجعه تعداد افزایش باعث امر این ؛ردندک می عمل منطقه در سیار

 شد. سالن

صورت  خداوند را شاکرم که تمامی مشتریان از کارم راضی بودند. چند سال به

همسهر   همیشهگی هها حمایهت    ین سهال ا طیمداوم در یک سالن فعالیت داشتم. 

در  تأ یرگهذار یکهی از عوامهل   ام   طوالنی از ساعت کاری ویعزیزم و عدم شکایت 
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صبوری کردنهد؛ زیهرا مهن چنهد سهال       بسیار طی این مدت  پیشرفتم بود. ایشان

همسهرم بها    ؛ امها کردم فعالیت میرفتم و تا دیروقت  مداوم  صب  زود به سالن می

در این هنر پیشنهاد دادند که یک سهالن کوچهک افتتهاح     مپشتکارعالقه و  دیدن

ام از  کنم و فعالیتم را در آنجا ادامه دهم. درواقع شروع فعالیت مسهتقل و رسهمی  

سهالن را بهه    فضای . بیشتربود آباد سعادت منطقۀدر  متری 53 یک سالن کوچکِ

نفهر از   پهنج خدمات تخصصی عروس اختصا  داده بودم کهه همهراه چههار الهی     

 کردیم. می تال  بهترین خدمات ۀارائ   برایهمکاران

 و کننهد  شروع را مسیر این دارند قصد که دوستانی برای رضایی سرکارخانم -

 یها  و توصیه هستند  پیشرفت و موفقیت دنبال به مسیر این در که دوستانی یا

 دارید؟ پیشنهادی

 بتهوانم  تها  ادیهد د قرار من اختیار در را فرصت این که کنم می تشکر شما از -

 کسهی  عنهوان  بهه  من دهم. قرار زیبایی صنعت دوستداران اختیار در را تجاربم

 توانسهته  خداونهد  یهاری  بها  مسهیر   این کردن طی با و کرده شروع صفر از که

 فعالیهت  حرفهه  ایهن  در دارنهد  تصهمیم  که عزیزانی به برسد موفقیت به است

 در نشهوید.  خسته هرگز اید هکرد شروع صفر از اگر که کنم می پیشنهاد کنند 

 دهیهد  اجهازه  نباید که شد خواهید مواجه موانعی و مشکالت با مسیر این طی

 دهیهد.  ادامهه  را راه ایهن   هها  سختی تمام وجود با کند. دلسرد و ناامید را شما
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 داشهته  مداوم پشتکار و تال  باید .نشوید متوقف و باشید صبور بایستید  باید

 را تالشهتان   رسهیدید  موفقیهت  بهه  کهه  نگهامی ه .سیدبر موفقیت به تا باشید

 موفقیهت  اسهت.  رتدشهوار  قلهه  به رسیدن از قله در ماندن زیرا ؛کنید مضاعف

 کنیهد  باور را خودتان است. صحی  ریزی برنامه یک حاصل بلکه  نیست یاتفاق

   کنید. دنبال را رویاهایتان و

افهراد   ی سالن نکنید. قطعاًانداز من این است که سریعاً اقدام به راه دوم ۀتوصی

  در شهروع کهار  نباید  هرگز ؛ اما شمادارندرا  زیادی تمایل به فعالیت در این رشته

عالی  و مشهوریک سالن   برای شروع کنید. اقدام سالن مستقلیک  تأسیس برای

 و کسهب تجربهه   صهرف را  خودتمرکز و انرژی  ۀرا انتخاب کنید و هم در شهرتان

کلید طالیی موفقیت شهما   موضوع ین . اتان کنید ین تخصصیافزایش مهارت درال

تواننهد مشهتریان    کهه مهی   یهای یعنی ابتدا در سالن خواهد بود؛ زیباییدر صنعت 

 نباشهید اندازی سالن خهود   ه به فکر را کنید و کارقرار دهند   اختیارتانخود را در 

علهت عهدم    بهه نجیده ؛ زیرا با این کار نسه اولیه نشود ۀرفتن سرمای تا باعث ازدست

 .  شوید میخود  شغل بازگشت سرمایه  مجبور به تر 

چند سال در  بایست می .کننده نباشید کنم که خودتان شروع می تأکید دوباره

دارنهد    زمینهه زیادی در ایهن   تجارباند و  خا  این کار را خورده کنار افرادی که

ههایی نیهز    ختیگ  سبزر های دانم که کار کردن در محیط فعالیت کنید. البته می
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دیگهر   تهان   سهالن افتتهاح   در زمهان شود که  برای شما تجربه می کاردارد؛ اما این 

 .خورید نمی  شکست تجربگی بیها نیستید و در ا ر  مجبور به تحمل آن سختی

 در چگهونگی بلکهه    تفاوت آرایشگران موفق و ناموفق  در داشتن سهرمایه نیسهت  

 ۀ  برای آیندتجارببا این چگونه  است و اینکهر همکاران خود و سای تجارباز استفاده 

لهی رضهایی  کسهب     کنند. یکی از دالیل موفقیت خانم لهی  ریزی می شغلی خود برنامه

ابتهدایی   های سالدر  مستمرهای زیبایی معتبر و فعالیت  چندین ساله در سالن ۀتجرب

کسهب مراتهب شهغلی     ایشهان و  ۀموفقیت پیروزمندانباعث که  عرصه بودورود به این 

قبلهی  سهعی در    ۀگدار به آب بزنید و بدون تجربه  عالی گردید. اگر برای شروع کار  بی

 شوید. با شکست مواجه میشک  بیهرچند کوچک داشته باشید   یک سالناندازی  راه

بهه   رسهیدن  توان آن را ههدر داد و بهرای   اوست که نمی  ترین دارایی وقت انسان مهم

 جهویی  صهرفه  توانید برای شما می سپری کرد. تجربه کردنبرای ی را زیادزمان  موفقیت 

  انهد  موفهق شهده  هنهر  خانم رضایی یها افهرادی کهه در ایهن      های آموزهاز   در زمان خود

کنهد تها کلیهد موفقیهت در      به شهما کمهک مهی    ایشان تجارباستفاده کنید. استفاده از 

 سایر همکاران پیشی بگیرید.کنید و از تر پیدا  تر و راحت صنعت زیبایی را سریع

 :۶تمرین عملی 

در این  بزنید و حداقل یک سال سری مشهورهای مطرح و  به سالن اسرع وقتدر 

هایی فعالیت کنید که دارای مجوزههای   سالن در شوم ها کار کنید. یادآور می سالن
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رد غیراسهتاندا های بدون تهابلو و گمنهام     قانونی و تابلوی ورودی باشند؛ زیرا سالن

 همیشه مشتریان کمتری دارند.بوده و 

 لحهاظ کنید و از  همکاری سالن مدیردرصدی و توافقی با  شکل به سعی کنید

توانهد   مالی به این موضوع نگاه نکنید. توجه داشته باشید کهه کسهب تجربهه مهی    

 تهأمین  تجربهه و ردن باز بهاال  بعهد  شهما داشهته باشهد.    ۀارز  بیشتری برای آیند

 انهدازی  بهرای خودتهان راه   سالنیوانید مستقل شده و ت ردنیاز  میمو ۀاولی سرمایۀ

صهورت مشهتر  بها چنهد آرایشهگر       وانید بهه ت کافی ندارید  می سرمایۀاگر  کنید.

 .کنید تأسیس سالنیباتجربه  ای و  حرفه

 شغلی انضباط اهمیت

خصوص از سوی زنان که چطور توانستم  شود، به مدام از من پرسیده می»

را با شغلم تطبیق دهم؟! خد،، اردالً آسدان نبدوده      ام ادگیزندگی خانو

 ماری کوری «است.

تهر هسهتند؟ چهرا     همکهاران خهود موفهق    بقیۀچرا تنها بعضی از آرایشگران از 

کنند و دستاوردهایشان در زمهان مشهابه     ها  روت بیشتری کسب می بعضی از آن

 بیشتر از اکثر آرایشگران است؟

کار و زندگی خود تعادل برقهرار   بیندانند چطور  یخوبی م آرایشگران موفق به

ههای   هیجهانی و توانهایی   برنامگی در شغل شما بیشتر باشد  هو  بی هرچهکنند. 
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فردی که در زندگی و شغل خهود پایبنهد بهه     کنند. فت میگیری اُ شما در تصمیم

شود و به همین جههت   بندی خاصی برخوردار می طبقه یکنظم باشد  افکار  از 

کند و از فشار روحهی و روانهی در امهان بهوده و      های رشد را طی می راحتی پله به

 شود. بیشتر می ا  شادمانی

برقههراری تعههادل بههین کههار و زنههدگی  هههدفی   بههرای بسههیاری از آرایشههگران

 تعهادل ایجهاد کنیهد     تهان  نیافتنی است. زمانی که بتوانید بین کار و زندگی دست

شود تا میهزان خالقیهت و    ن خوشحالی باعث میخوشحال خواهید بود. همی حتماً

تان افزایش پیدا کند  روزهای بیشتری را کار کنید  امور خانوادگی خهود   وری بهره

 همه اینکه رضایت شغلی داشته باشید. از تر را مدیریت کنید و مهم

 .پیهدا کهرد   تهوان بهه ایهن مهوارد دسهت      با پرور  مهارتِ انضباط شغلی  می

 توانهد  مهی  کلید موفقیت است  نداشتن ایهن ویوگهی    اط شغلیطور که انضب همان

. نداشهتن  شهغلتان باشهد  علت اصلی شکست  درمانهدگی  ناکهامی و بهدبختی در    

شود که بهانه بیاورید و در مهدیریت شهغل و زمهان خهود      انضباط شغلی باعث می

ل توجه داشته باشید که هرچه زمان به تعویق انداختن کارها و تعله  ناتوان باشید.

 ۀتوانید زمان مفید بیشتری را با دوستان یها خهانواد   ها کمتر شود  می در انجام آن

منظهور داشهتن    بهه  بایسهت  میشود که  اشاره می نکاتیخود بگذرانید. در ادامه به 

 .شودرعایت   انضباط شغلی در سالن
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 . اهداف کوچک روزانه تعیین کنید۱

تقویهت   شهما ل و مدیریت را در های کاری  حس کنتر توانایی رسیدگی به اولویت

وری  ریزی و نظهم بیشهتری داشهته باشهید  بههره      کند. هرچه در کارتان برنامه می

زمهان اسهت و    مهدیریت  مدیریت وظایف  بخش مهمی ازباالتری خواهید داشت. 

  شوظهایف  بندی اولویت خوبی مدیریت کند که نسبت به به را زمان تواند کسی می

 دقیق و حساس باشد.

ریهزی قهرار دارنهد؟     اید بدانیم که چهه کارههایی در اولویهت اول برنامهه    حال ب

تهوجهی   کند و بهی  را به اهداف شغلی نزدیک می شماها  هایی که انجام آن فعالیت

صورت مسهتقیم   به موارداین  ؛تواند مشکالت جدی و عمیق ایجاد کند ها می به آن

 شوند. مربوط می کارتانهای زندگی و  ارز  و ها یا غیرمستقیم به هدف

 . زمان خود را مدیریت کنید۲

اندازیهد  پهس از مهدتی ایهن وظهایف در       زمانی که کارهای خود را به تعویهق مهی  

ای بزرگ هسهتید  در   تان  غیر قابل اجرا خواهند بود. زمانی که درگیر وظیفه ذهن

تر تقسیم کنید. پس از انجام هر یهک از وظهایف بهه     ابتدا آن را به وظایف کوچک

ای یها   دقیقهه  5توانهد تنفسهی    ای کوچک دهیهد. ایهن جهایزه مهی     ودتان جایزهخ

 نوشیدن یک لیوان چای باشد.

 



 

 رضایی لی لی سبک به موفقیت
 

19 

 . به خودتان پنج دقیقه استراحت دهید۳

ای در  دت در حین کار  امری قابل قبول است. تنفس پنج دقیقهه م استراحت کوتاه

کهرده و   خهود را مهنظم  آشهفتۀ  کنهد تها ذههن     حین انجام کار  به شما کمک می

با ذهنهی   تا شود را برای مدیریت کارها بهبود بخشید. این امر باعث می تان توانایی

 باز به کارتان ادامه دهید.

ههای زنهدگی      زمانی را به تمرکز بر سایر بخشپایان کارهمننین باید پس از 

اختصا  دهید. زندگی فقط کهار کهردِن محهض نیسهت. مها بهرای کهار زنهدگی         

زمانی برای زنهدگی   بایست میکنیم. پس  مان کار می برای زندگیبلکه   کنیم نمی

 کردن نیز به خودتان اختصا  دهید.

 . کارهای غیرضروری را به دیگران بسپارید۴

توانیهد   زیهادی داریهد کهه مهی     نوان یهک آرایشهگر کارههای غیرضهروری    ع شما به

آرایشهگران از   برتهرین  را به دیگران بسپارید؛ هم در خانه و هم در کار. انجامشان

ها  برند. کارهایی را در نظر بگیرید که انجام آن را می استفادهبیشترین   این امکان

توانهد ایهن کارهها را بهتهر انجهام       گیرد. آیا فرد دیگری می زمان زیادی از شما می

و  شناسهایی کهرده  دهد؟ اگر پاس  مثبت است  سعی کنید افهراد واجدشهرایط را   

 سپارید.امور مذکور را به آنان ب
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توانید با هدف مدیریت زمان و برقراری تعادل بهتر میهانِ   برخی از کارهایی که می

 را به دیگران واگذار کنید از این قرار هستند: انجامشانزندگی شخصی و شغلی 

 در آرایشگاه:

 پشتیبانی آنالین مشتریان در فضای مجازی 

 خدماتی که به تخصص شما نیازی ندارد 

 مشتریان  ای  خدمات مشاوره 

 بازاریابی و تبلیغات 

  مایحتا  آرایشگاه تأمینچک کردن و 

  ها دهی به تلفن پاس 

 امور حسابداری 

 در منزل:

 خرید سوپرمارکتی 

 آماده کردن غذا 

 نظافت منزل 

 لباسشویی و خشکشویی 

 داری حیاط و باغنه نگه 

 های غیرضروری خرید 
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به منظور پهرداختن   خودبرای خالی کردن وقت  شوید میبا کمی خالقیت متوجه 

توان صدها راه مختلف را پیهدا کهرد. البتهه بسهیاری از      به اهداف شخصی و شغلی  می

خواهند بود. استخدام منشی  حسهابدار  پرسهنل   بر هزینهبرای یک آرایشگر   این موارد

زیادی داشهته باشهد؛ امها ایهن امهور       ۀهزینای  پشتیبان فضای مجازی و... شاید  حرفه

اسهتفاده کنیهد کهه     امهوری پرداختن بهه   ایجادشده برایکه از فرصت شوند  باعث می

 به نفع شما خواهد بود. نهایتهمراه دارند و در سودآوری بیشتری به

هرچند رعایت این موارد مفید هستند؛ اما کافی نیستند. برای برقراری تعهادل  

دی تان را نیز تغییر دهیهد. مهوار   سبک زندگی بایست میبین شغل و زندگی خود 

 که باید در منزل رعایت کرد  از این قرار است:

 درستی استفاده کنید . از وسایل ارتباطی به۱

تسههیل   را با همکهاران  پرسهنل و مشهتریان    شماهمان فضای مجازی که ارتباط 

کلهی مختهل خواهنهد     را به تان زندگیروند   درستی استفاده نشوند اند  اگر به کرده

خصهو  در شهغل    شهه در دسهترس باشهید  بهه    کرد. درست است کهه بایهد همی  

شناور است؛ اما نباید اجازه دهید امور مربهوط بهه    کاری آن تآرایشگری که ساع

 اختالل ایجاد کند. تان سالن در زندگی شخصی

 . یک روال منظم روزانه برای خودتان در نظر بگیرید۲

 الزم ادلمحکم و قوی به شما کمک خواهد کرد که به تعه روزانۀ اجرای یک روال 
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ههای   صهحی   فعالیهت   تغذیهۀ ساعت خواب   هشت هایی قوی مانند برسید. عادت

 هایی ساعتدهی به مشتریان در  موقع چک کردن فضای مجازی  پاس  ورزشی  به

 سازد. تر و شادتر می موقع در سالن  شما را سالم   ورود و خرو  بهمعین

 توماس تروی  «نظم، اولین قانونِ بهشت است.»

 :هفتم یگفتگو

 خللهی  فرزنهدان  و خهانواده  امور در کار  باالی حجم به توجه با رضایی خانم -

 شود؟ نمی وارد

 مهدیریت  توانهایی  بهانوان  ما که بگویم توانم می  دارم بانوان از من که شناختی با -

 بهرای  کهه  را انرژی میزان همان توانیم می و داریم را وظایف  تقسیم و خانواده امور

 را ام حرفهه  خوشهبختانه  کنهیم.  ذخیهره  نیز خود ۀخانواد برای گذاریم  می شغلمان

 اینکهه  بهر  عهالوه  زیرا نشود؛ اجحاف ام  خانواده حق در که کنم می مدیریت نوعی به

 هستم. نیز فرزندم و همسر عاشق دارم  دوست را کارم

 تواننهد  دارای فرزند  مهی بانوانِ الزم نیست یک خانم تمام روز در منزل باشد. 

و ههم بهرای شهغل خهود       خهانواده مدیریت کنند که هم برای  ای گونه کارها را به

تا با انجام کارهای بیهرون از منهزل  بهه امهور      تعیین کرده باشندزمان مناسبی را 

صورت خیلهی هدفمنهد اجهرا     ای وارد نشود. من مدیریت زمان را به خانواده لطمه

خوبی هدایت کهنم. حفهت تعهادل     بهام را  کردم و به لطف خداوند توانستم زندگی
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بدین معنا نیسهت   این ریزی دقیق است. نیازمند تال  و برنامه  بین کار و خانواده

 بلکهه بایهد    مسهاوی در خانهه  و محهل کارتهان باشهید      زمانکه شما باید هر روز 

یهام  امثال ممکن اسهت شهما در    طور بهبخش باشد.  رضایت  خروجی هر دو گزینه

بها یهک    توانیهد  می دهید ولیرا به کار اختصا   بیشتری زمان خاصی نظیر اعیاد

 این کمبود را جبران کنید.      سالن در اوقات فراغت هوشمندانه مدیریت صحی  و 

خاطر در  باالیی کهه از شهرایط کهاری مهن داشهتند و       عزیزم بهر البته همس

در   بیشتر دارنهد  ایهن شهرایط را    پیشرفتبرای  تشویقماینکه همیشه سعی در 

تنظیم کنم تا برای همسر و  ای گونه بهام را  کنند؛ اما من نیز سعی کردم انرژی می

فرزندم کمبودی ایجاد نشود. گذراندن وقت با همسر و فرزند عزیهزم همیشهه بهه    

 هها  آنبه من نیاز دارند من نیز به  ها آنطور که  همان .دهد من انگیزه و انرژی می

یهک   آن   مرۀکه خوشبختانه  باشد می طرفهدو ده ورابطۀ سازن این یک .نیاز دارم

است. من با رعایهت  به نام رادین ام  و فرزند شش ساله بیست ساله ۀزندگی عاشقان

عنهوان یهک مهادر بهرای رشهد و تربیهت فرزنهدم وقهت          بهه اصول مدیریت زمهان   

 گیرم. کنم و از وجود نازنینش انرژی می گذارم  با او بازی می می

تعهادل   ؛ البتهه توانهد دشهوار باشهد    میان کار و زنهدگی شخصهی مهی   برقراری تعادل 

همیشه نسبتی پنجاه پنجاه نیست. گاهی الزم است زمهان بیشهتری بهه کهار اختصها       

تعهادل   ۀتهان بپردازیهد. ایهد    بیشتر به زندگی شخصی بایست میدهید و برخی مواقع هم 
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کلی از دیگهری غافهل    به کار و زندگی یعنی آنقدر روی یکی از این دو متمرکز نشوید که

انهد کهه چگونهه بها اسهتخدام پرسهنل        بمانید. سرکارخانم رضایی بهه ایهن در  رسهیده   

سعی کنیهد بهرای   پس  ؛این تعادل را برقرار کنند  گذاری هدفو  نظور تقسیم وظایفم به

 وری خود  انضباط شغلی را جدی بگیرید. اجتناب از فرسودگی شغلی و حفت بهره

 :۷عملی تمرین

 دهیهد  انجهام  بایسهت  مهی  روز طول در که را کارهایی از فهرستی بهتراست .2

 را شهود  انجهام  بایهد  کهه  بهزرگ(  یها  )کوچک کارهایی ۀهم .شود تهیه دقت به

 آن کنیهد   می استفاده کاغذی لیست از اگر کنید. لیست خود زمان با متناسب

 توانیهد  یمه  همیشه بنابراین ؛بخورد آن به چشمتان که دهید قرار جایی در را

 انجهام  را وظایفتهان  تهرین  مههم  سهپس  و کهرده  مشاهده را کارها بندی اولویت

 االن بپرسهید:  خودتهان  از لحظهه  ههر  کهاری   اولویهت  بهتهر  در  برای دهید.

 آن انجهام   از پس دهید. انجام را آن بالفاصله سپس چیست؟ کار ترین حیاتی

 یها  سهالن  مختلهف  یجاهها  در توانیهد  می را یادداشت کاغذهای بزنید. خط را

  شود. یادآوری شما به مهم کارهای تا دهید قرار منزل

 اسهتخدام  بهه  نسهبت  زمان  مدیریت و جویی صرفه منظور به وقت اسرع در .1

 فضهای  Admin یها  کننده  اداره و خدمتکار حسابدار  منشی  متخصص  پرسنل

 کنید. اقدام مجازی
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 توانیهد  نمهی  شهما  کهه  معناسهت  ایهن  بهه  مجازی فضای مداوم کردن چک .2

 داریهد   حضور منزل در که هنگامی پس ؛شوید جدا کارتان از مطلق صورت به

 خهود  همکهاران  یها  پرسهنل  بهه  و کنید قطع را اینترنتی ارتباطی های راه ۀهم

 نیسهتید   کهار  سهر  کهه  زمانی در ضروری پیشامدهای وقوع صورت در بگویید

 در کهار  ایهن  اسهت  ممکهن  .اسهت  تلفنهی  تماس فقط شما با ارتباطی راه تنها

 نیست. اینطور اما بیاید؛ نظر به وحشتنا  امر ابتدای

شهدن مقاومهت کنیهد.     هنگام حضور در جمع خانواده  در برابر اصرار به آنالین

خواهند از بقیه جلهوتر باشهند بسهیار رایهج      این عادت در میان آرایشگرانی که می

دی نیسهت؛ امها بهتهر اسهت از     ضروری یا حتهی کهاربر    این کار مواقع اکثراست. 

در  آتهی لذت ببرید  استراحت کنید تا بتوانیهد روزههای    عزیزانتانحضور در کنار 

 سالن را با نیروی تازه شروع کنید.

 چیز همه یعنی تبلیغات

هددا، تبلیغدات خددود را   جددویی در هزینده  خدداطر ردرفه  کسدی کدده بده  »

 ساعتش ت،وق در جویی ررفه برای که است کسی مانند کند، می متوقف

 هنری فورد  «.کند متوقف را

ههای   ای شهدن و گذرانهدن دوره   یک آرایشهگر کهاری فراتهر از حرفهه     موفقیت

مختلف است. عوامل متعددی در پیشرفت کاری شما دخیل هستند کهه یکهی از   
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ها تبلیغات است. موفقیت در سالن زیبایی نیاز بهه جهذب مشهتری و     رین آنت مهم

عمهل کنهد    مهؤ رتر   تبلیهغ آرایشهگاه خهود    که در ریآرایشگدارد و هر  تبلیغات

آرایشهگاه خهود هنرمنهد     بهرای  شما بایهد در تبلیغهات   .تری دارد وکار موفق کسب

 آوری کنید. خود را به دیگران معرفی کنید و اعتبار الزم را جمع باشید تا بتوانید

بهه   کننهد  را تأسهیس مهی  سهالن زیبهایی    یهک  درصد افهرادی کهه  93از  بیش

فکهر  و ... اجهاره    رداخهت پ پهیش   وسهایل  تهیهۀ اعم از  مربوط به سالنای ه هزینه

 .  دهند اهمیت نمیتبلیغاتی  ۀجبه بحث تبلیغات و بود کنند؛ اما هرگز می

ابتهدا تصهمیم    همهان و از  لحهاظ کنیهد  مناسب  ای برای تبلیغات بودجه حتماً

 درآمهدی ام درصد از تمه 13درصد یعنی میانگین 23تا  23بگیرید که هر ماه بین 

مهدتی   ابتهدا  .سالن خود کنهار بگذاریهد  برای تبلیغات  راکنید  هرماه کسب می که

ممکن  و به همین دلیل کشد تا افراد بیشتری با خدمات شما آشنا شوند طول می

ای را برای تبلیغات مهاه اول   باید هزینه بنابراین ؛است درآمد زیادی نداشته باشید

 اختصا  دهید.

نظهر   منظهور انجهام تبلیغهات در    از درآمد را بهرصد د 23 بخواهید اگرور مثال ط به

بهرای   ههزار تومهان   533بایهد    مهاه اول  تومهان درآمهد در   میلیون 5بگیرید  با کسب 

هزینهه شهده    تومهان میلیون  233 تبلیغات هزینه شود یا اگر برای تأسیس یک سالن

داشهتن   .کنیهد استفاده  هاولیبرای تبلیغات  را این مبلغدرصد از  13باید حداقل  است 
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انجهام  مناسبی  اگر تبلیغات ؛کند کفایت نمی مکانمجلل در بهترین  زیبایی یک سالن

 .منطقه مطلع نخواهد شد آنکس از حضور شما در  هیچ  نشود

بعضهی از  اسهت کهه    مهؤ ر آنقهدر   اهمیت ندانید. ایهن موضهوع   کم را تبلیغات

بها تبلیغهات    و... توانسهتند مکهان مناسهب    و بها نداشهتن لوگهو    حتهی  آرایشگران

 .  کنندجذب  را به سالن خودمشتریان زیادی   هوشمندانه

  تراکهت  دنبهال پخهش   بهه  شهود  آرایشهگران   میتبلیغات صحبت از تا  اغلب اوقات

در  .ندارنهد  آشهنایی رو  تبلیغهات   بها  امها  روند؛ می مجالت و فضای مجازیتبلیغ در 

 درسهتی  کنید تا بتوانید خهدمات خهود را بهه   اده از مشاوران تبلیغاتی استف باید باره این

 .کننهد  مراجعهه مهی     به سالن شمامشتریان اولیه بر اساس تبلیغات ؛ زیراکنید معرفی

تبلیغهات شهما چهه عنهوانی       کنیهد استفاده  تصاویری  از چه کنید تبلیغ چگونه اینکه

ر ظریهف و  بسهیا  مهوارد همگهی   داشته باشد و در متن تبلیغ چه مواردی را ذکر کنید 

 .باشد مؤ ر بسیاردر جذب مشتری  تواند میکه  هستندمهمی 

 کنیهد  استفاده اشتباه های رو  از تبلیغ آرایشگاه خود صورتی که شما در در

شهوید و ایهن    وکار خهود مهی   افتادگی کسب کسب منفعت  فقط باعث عقب جای به

درسهت    هها بها اجهرای اسهتراتوی     زمان بهترین فرصتی است که سهایر آرایشهگاه  

صورت امکان برگشت شما به میدان رقابهت   کنند. دراین سرعت از شما عبور می به

 شود. بسیار کم می
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های بسیار مههم کهه در تبلیهغ آرایشهگاه      در اینجا قصد داریم برخی استراتوی

 یم.یزنانه نقش دارند را مطرح نما

   دهان به دهان تبلیغ برای مشتریان تشویق

گستردگی امروز نبود  آرایشگران با  پیش که تبلیغات به ها جالب است بدانید سال

ر تبلیغهات  د دههان  به ن تبلیغ دها کردند. را تبلیغ می کار خود  کیفیت خدماتشان

ری نسهبت  ته  دههان نقهش مههم    بهه  دهان تبلیغات گاهی اوقات. دارداهمیت  بسیار

ههای   و توانیهد از ر  دارد. شهما مهی   آرایشهگاه  شده توسط خهود  انجام تبلیغات به

طور مثال برای مشتریان  هان استفاده کنید. بهد به مختلفی برای ترویج رو  دهان

هایی درنظربگیریهد.   های جدیدی برای شما بیاورند  تخفیف  ابت خود که مشتری

فضای مجازی مانند اینسهتاگرام    همننین از مشتریان خود بخواهید که از طریق

 شما را به دوستان خود معرفی کنند.

 تبلیغاتی ارهایشع

شود  شهعار   ترین فاکتورهایی که باعث موفقیت در دنیای تبلیغات می یکی از مهم

توانند با ذهن مشهتری بهازی کننهد. شهعار      می ها کلمهوکار مورد نظر است.  کسب

 بهه برنهد شهما باشهد.    منحصهر   و کوتهاه  ای جمله تان باید مربوط به سالن زیبایی

ماندگار شود و بخشهی   مشتریباشد که در ذهن  ای گونه انتخاب این جمله باید به

همیشه به خود اختصا  دهد؛ مانند بسیاری از برندهای موفق برای را او از ذهن 
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تهداعی   ذههن در  تبلیغاتی آن برند آگهیو حتی شعارها   که هنگام شنیدن نام آن

مخاطبهان  فقهط عنهوان تبلیغهات را      درصهد 95شود. جالب است بدانیهد کهه    می

رض فه  رونهد.  به سراغ متن تبلیغات می  کافی جذاب بود ۀنند و اگر به اندازخوا می

 امهر  ایهن  استفاده کنیهد؛  خود  مناسبی در راستای تبلیغ آرایشگاه کلماتکنید از 

 .ک عامل موفقیت استش بی

موفهق   ههای  آرایشهگاه  جزءکه  های آرایشی متن تبلیغاتی سالن در ادامه چند

 م.کنی هستند را باهم مرور می

 . به موهایتان زندگی ببخشید۱

تواند شامل تمام افرادی شهود کهه    کوتاه با معانی زیاد است که میجملۀ این یک 

...( بهه خهدمات    مو و یحالت بی و بدرنگیپشتی   ریز   سفیدی  کم) به هر دلیل

 آرایشگاه نیاز دارند.

 کلمهات یهن  شما جذب کند. بهه ا  سالنتواند تمام این افراد را به  این شعار می

 کلمهات اصهلی در ایهن    ۀظاهر ساده  باور داشته باشهید؛ زیهرا معجهز    بهکوچک و 

 نهفته است.

 . همیشه برای جبران وقت هست۲

سهیل کثیهری از     تواند در تبلیغ آرایشگاه زنانهه  ای است که می این دومین جمله

ان فکهر  افراد را به سمت شما جذب کند. متأسفانه در کشور ما  بنا به دالیلی بهانو 
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کهه در اعمهاق    ؛ درحالیای نیست پسندیدهکنند اینکه بخواهند زیبا باشند کار  می

پس چهرا ایهن    وجود خود به زیبایی عالقه دارند و فقط منتظر یک جمله هستند.

کنهد و تمهام    جمله را از شما نشنوند. این جمله حس اعتماد به شما را بیشتر مهی 

محسهوب   امهری ناپسهند  هها   بایی بهرای آن کنند آرایش و زی افرادی را که فکر می

 کند. شما جذب می سوی شود را به می

 رو به خودت مدیونی . این۳

دهند بسهیار کهاربردی    این جمله برای افرادی که به زیبایی خودشان اهمیت نمی

حهس   همننهین  .باشهد که چرا نبایهد زیبها    کند مشتری را درگیر میاست و فکر 

شود که او احساس کنهد بهه خهود      و باعث میکند  ایجاد می مشتریزیادی در 

 ظلم کرده است.

کننهد تها    خواهند در این راه پیروز باشند  تال  می هنرمند گرامی! افرادی که می

 فایده است. بیپس شعار بدون عمل   ؛کنند یدهند را عمل هر آننه که شعار می

 زنانه آرایشگاه تبلیغ برای پیامکی تبلیغات

عنوان  توانید به ای موارد مختلف  یکی از مواردی است که میاستفاده از پیامک بر

ساز به آن نگاه کنید است. فرض کنید شما قصد دارید یهک   یک تبلیغ مؤ ر و پول

برای رونق کار خهود در یهک مناسهبت خها  قهرار دهیهد و        یرصدد53تخفیف 

 تمایل دادید همه از آن مطلع شوند.
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از قابلیهت   SMSفاده از یهک سیسهتم پنهل    توانند با است می های زنانه آرایشگاه

ارسال پیامک به تفکیهک سهن و جنسهیت بهرای تبلیغهات و بازاریهابی هدفمنهد        

کار خود استفاده کننهد؛ بنهابراین فقهط کسهانی پیامهک شهما را دریافهت         و کسب

تهرین و   کنند که مطمئن هستید به مشتری شما تبهدیل خواهنهد شهد. سهاده     می

ها را از ایهن   استفاده از این سیستم پیامکی است تا آن ترین راه تبلیغات  کاربردی

 خبر مطلع کنید.

مشکلی که در گذشته برای ارسال پیامک سن و جنسیت وجهود داشهت ایهن    

خاصهی   منطقهۀ بود که قابلیت ارسال پیامک به تفکیهک سهن و جنسهیت بهرای     

 ۀبهاز توانستید برای تمام افهراد یهک شههر کهه در      ذیر نبود و شما فقط میپ امکان

سنی مشخصی هستند پیامک ارسهال کنیهد. ایهن امهر بهرای شههرهای کوچهک        

 …مشکلی نداشت؛ اما برای شهرهای بزرگ مانند تهران  اصفهان  مشهد  تبریز و

کافی هدفمند نبود؛ اما اکنون سیسهتم پنهل    ۀانداز به  ها زیاد است که جمعیت آن

SMS تبلیغات  شما منطقه و  این ضعف را برطرف کرده است. برای انجام این نوع

صهورت   بهه  پیامکتهان دهید تا  کدپستی مورد نظرتان را به سیستم پنل پیامک می

 سنی مورد نظر شما هستند ارسال شود. ۀهدفمند به افرادی که در محله و باز

کنیهد ایهن    پیامک انبوه ارسهال مهی    آرایشگاه خود تبلیغ زمانی که شما برای

ام  پیامک را به دوستان و آشنایان خود نیز ارسال پی ۀگیرندامکان وجود دارد که 
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بها اسهتفاده از   شهما  صورت ویروسهی پخهش شهود. درواقهع      کند و پیامک شما به

 اید. اولین گام برای جذب مشتری را برداشته  تبلیغات پیامکی

 تِراکِت از استفاده

تفاده های تبلیغاتی مؤ ر  جالب و البته قدیمی با سودآوری زیاد  اسه  یکی از رو 

گمنام   تأسیسهای تازه  باشد. این رو  برای آرایشگاه برگی می های تک از تراکت

کند تا با سهرعت   های خا  بسیار مناسب است؛ زیرا به شما کمک می و در محله

 بیشتری شناخته شوید.

ریهزی دقیقهی در مهورد چهاپ      توان برنامه سالن آرایشی  می ۀبه بودج با توجه

ههای بسهیاری بهرای تبلیغهات سهالن       داد. هرچند که رو  تبلیغات کاغذی انجام

صرفه باشد. شما  به هایی را انتخاب کرد که مقرون زیبایی وجود دارد؛ اما باید رو 

 کاری خود پخش کنید. ۀمحدودتوانید کاغذهای تبلیغاتی را در  می

را داشهته باشهد کهه آرایشهگاه      تأ یر تواند حداکثر البته این رو  هنگامی می

دارای  رقبها نسهبت بهه شهما    شده باشد که رقیب ندارید یا  تأسیسدر محلی  شما

ها را بهه   توانید سیل عظیمی از مشتری می صورتعملکرد ضعیف هستند. در این 

 سمت خود جذب کنید.

 روزنامه نیازمندی در تبلیغات

از  آرایشهگاه   فراوانی دارد. طبق نظر یکهی از صهاحبان   این رو  تبلیغی  اهمیت
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نیازمنههدی روزنامههه حتههی اگههر مشههتری جدیههدی   ۀصههفح در تبلیغههات طریههق

آدرس و  دنبهال  بهه  های قهدیمی کهه   مراجعه نکند  الاقل مشتریشما  آرایشگاه به

 اهمیهت  بهه  آرایشهگران  بسهیاری از . مراجعه خواهند کرد  بودند شما شماره تلفن

 ۀانهداز  ی بر مهم بودن مکهان آگهه   دانند که عالوه نمیو  نیستند واقف موضوع این

 نیز اهمیت دارد. آگهی

 خالقیت داشتن

خالقیت است. هرقدر خالقیت شهما    شما در تبلیغ آرایشگاه زنانه ۀبرندترین برگ  بزرگ

هایی باشهید کهه    دنبال رو  کنید. شما باید به تری کسب می بیشتر باشد  موفقیت بزرگ

ایهن   بها  هها بهاخبر باشهند.    یدهها استفاده نکنند یا افراد کمی  از آن ا سایر همکاران از آن

و کاری کنید که حتی اگهر مشهتری    کردهتوانید مشتری را اسیر خالقیت خود  رو  می

 قصد مراجعه به مکان دیگری داشت  ناخودآگاه به سالن زیبایی شما مراجعه کند.

توان از هر خالقیتهی بهرای تبلیهغ آرایشهگاه زنانهه       توجه داشته باشید که نمی

های دیگران  ها و خالقیت های نو باشید و یا از ایده دنبال ایده به استفاده کرد. پس

های مختلف الهام بگیرید و بها مهندسهی معکهوس  آن را بهه یهک رو        در حوزه

 تبلیغاتی برای خود تبدیل کنید.

بهه پرسهنل سهالن خهود     توانیهد   همننین با یک خالقیت ساده و کوچک  می

برای رزرو نوبت بعدی ترغیهب   نامحسوسو  آموز  دهید که مشتریان را ماهرانه
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دهیهد    های هریک از خدماتی که ارائه می توانید به ویوگی کنند. برای این کار می

  خهدمات   در ههر  بها مشهتریان   پرسهنلتان های خهود یها    دقت کرده و در صحبت

بعدیِ مشتری گره بزنید؛ البته این کهار بایهد بهدون ریها و      ۀمراجعموضوعی را به 

 عی با مشتریان مطرح شود تا حالت تحمیلی پیدا نکند.طور طبی به

 زنانه آرایشگاه تبلیغ برای مجازی فضای از استفاده

صهورت   دنبال خدمات هستند  ابتدا آن را به درصد افرادی که به73امروزه بیش از 

بنابراین پیروزی شما زمانی است که در نتایج جسهتجوی   ؛کنند آنالین بررسی می

 .بگیرید قرار آرایشگری تها برای خدما آن

تهرین   عنهوان یکهی از مههم    این مسئله را جدی بگیریهد؛ زیهرا فضهای مجهازی بهه     

توانهد شهما را در    گستردگی دارد کهه مهی   آنقدرشود و  های تبلیغاتی استفاده می رو 

را  خودتهان دهند کهه   این توانایی را می شماهای اجتماعی به  خود  غرق کند. شبکه

 ههای  رسهانه ! قهدرت  کنیهد ها نفر نمایش داده و به بازار عرضهه   لیونبه می  هزینه بدون

 ؛شهود  تر است و باعث افزایش آگاهی از برند شما می اجتماعی از هر زمان دیگری قوی

 دهند. این کاری است که برترین آرایشگران دنیا آن را انجام می

نهد و  پرداز های سنتی مهی  وکار خود به رو  که برای معرفی کسب هایی سالن

زمهان  شوند بعهد از   دهند  مجبور می به بازاریابی و تبلیغات اینترنتی اهمیتی نمی

 کوتاهی با ضرر زیادی  شغل خود را تعطیل کنند.
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زیادی داشته باشهند  در   تا یرتوانند در تبلیغات اینترنتی شما  مواردی که می

 شوند. ادامه معرفی می

 سایت اندازی یک وب . راه۱

انهدازی سهایت    ای دارد  راه زیبایی جایگاه ویهوه  صنعتکه در املی عوترین  از مهم

 انجهام   Googleرصد جستجوها با اسهتفاده از د12از آنجایی که طبق آمار  است. 

  شود  این موتور جستجو را باید در رأس کهار خهود بگذاریهد. سهاخت سهایت      می

 دهد. شدت افزایش می امکان افزایش مشتری شما را به

روز بهودن شهما یعنهی     روز و پرمحتوا داشته باشید؛ زیهرا بهه   ت بهباید یک سای

سهایت  تعیهین وقهت قبلهی      انهدازی وب  وکار خودتان. از فواید راه اهمیت به کسب

تواند بهه   راحتی می بدین شکل مشتری به .صورت اینترنتی برای مشتریان است به

 اید.سایت سالن مراجعه کرده و وقت مناسبی را برای خود رزرو نم وب

 های اجتماعی . استفاده از شبکه۲

ههای اجتمهاعی شهامل     از شبکه بایست میدر دومین قدم برای بازاریابی اینترنتی 

 موارد ذیل استفاده کنید.

Telegram, Instagram, YouTube, Aparat, Twitter, Facebook 

خهوبی جهذب    دلیل موقعیت سهالن شهما بهه    کاربران محلی را به  ها این شبکه

 برجسهته  ویوگهی  یهک  دارای شما آرایشگاه که رسانند مینند و این پیغام را ک می

 .دارد بررسی ارز  و است
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 بسهیاری با توجه به اینکه زیرا  ؛جدی بگیرید شدت به رافضای مجازی  در تبلیغات

بسهیار مناسهبی داشهته    فعالیهت   مجازیدر فضای  باید  هستند آنالینکارها  و از کسب

های اجتماعی موردنظر اقهدام   ت نسبت به یادگیری تمامی شبکهباشید. در اولین فرص

کاری در فضهای آنالیهن    و گر کسبا .کنیددنبال  صورت همیشگی را بهاین کار  کنید و

 .  خورده استشکست  االنکار از همین  و کسب آن  نباشد

 تهرین  و ضهروری  اولین و محبوبیت اینستاگرام در ایران با توجه به بازار امروز 

  مستمر در این فضا است.فعالیت  آن و ۀدرباراطالعات    یادگیری و کسبکار

ای در کشور  فعالیت آموزشی و مشاوره سابقۀسال  21دنیای تحول با مؤسسۀ 

ههای زیبهایی و برندسهازی     سهالن  توسهعۀ صورت تخصصی بر روی پیشهرفت و   هب

آمهوز     راماینستاگ ای حرفه های آموز  در کالس شما آرایشگران فعالیت دارد.

اسهتوری   چگونهه  بگذاریهد   اسهتاندارد و باکیفیهت   پست چگونه یککه  بینید می

چههه  هههای خههود بههرای اسههتوری  لحههاظ کنیههد در آن مههواردی راچههه  بگیریههد و

و درنهایهت   بگیریهد الیهو  و در چهه زمهانی    چگونه باشید داشته هایی  ریزی برنامه

 د.ای اینستاگرام باشی اینکه چگونه یک کاربر حرفه

 آرایشگاه تبلیغات در قبلی مشتریان نظر نمایش

نمونهه  ارائۀ در اعتمادسازی بین مشتری و سالن زیبایی   مؤ ریکی از موارد بسیار 

مشهتریان قبلهی    نظرقدم فراتر بگذارید و   توانید یک کار به مشتری است. شما می

 خود قرار دهید. سایتها در  خود را بپرسید و همراه عکس آن
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هایی از مشتریان قبلهی خهود در یهک قسهمت      توانید عکس نین میشما همن

هها را   کننهد ایهن عکهس    آرایشگاه قرار دهید تا مشتریانی که به شما مراجعهه مهی  

شود که در نقاط مختلهف سهالن از    اگر برای شما مقدور است پیشنهاد می ببینند.

 جا در دید مشتری باشد. ها استفاده کنید که همه این عکس

 دیگر مشاغل اب همکاری

 کمهک  شما به که تبلیغ آرایشگاه زنانه های تبلیغات غیرمستقیم برای یکی از رو 

بگیرید  همکاری با مشاغل مرتبط است. در اینجا منظهور   دست در را کار بازار کند می

 است. ارتباطاز مشاغل مرتبط  مشاغلی است که به نوعی با کار شما در 

با سایر مشاغل مرتبط بها آرایشهگاه زنانهه ماننهد     توانید با عقد قرارداد  شما می

ههای مجلسهی و عروسهی  بهاغ و      لبهاس  کرایهۀ های عکاسی  مراکز فرو  و  آتلیه

آرایی همکهاری دوجانبهه    های اسپا  خدمات گُل های ورزشی  سالن باشگاه  تاالرها

ابل  ها و کسب اعتماد و احترام متق دهی به درآمد آن بر رونق داشته باشید تا عالوه

 .ها نیز از طریق ارسال مشتری  به کار شما رونق ببخشند کاری کنید که آن

تبلیغددات یعنددی هنددر متقاعددد کددردن مددردم بددرای خددر  کددردن »

 ویل راجرز «نیازی ندارند. آن به که چیزی برای هایشان پول

 :  گفتگوی هشتم

 داشهته  تهأ یر  شهما  شهغلی  موفقیهت  در چقهدر  مجازی فضای رضایی خانم -

 ؟اید داده انجام اقداماتی چه خود سالن تبلیغات برای شما است؟
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  سال اواخر در است. تأ یرگذار بسیار تبلیغات که بگویم توانم می تجربه طبق -

 وجهود  شهکل  این به مجازی های شبکه کردم  فعالیت به شروع من که 2213

 ضهایت ر فعهالیتم   ابتهدای  شهد.  مهی  انجهام  دیگری شکل به تبلیغات و نداشت

 همین و بگیرد صورت دهان به دهان تبلیغات که شد می باعث کنندگان اجعهمر

  .شد ام حرفه تبلیغ و بیشتر مشتری جذب به منجر مشتری رضایت

به تبلیهغ   پخش تراکت ها و نامه از طریق آگهی با گذشت مدتی از شروع کارم 

اد یهک  ایجه    تصمیم به تبلیغات رسمی گرفتم.2292اما در سال  سالنم پرداختم؛

 ههای اجتمهاعی   شهبکه  فعالیهت در  ههای اخیهر   و در سهال فعال  ۀدوزبانسایت  وب

انجهام   تبلیهغ خهدماتم  در راسهتای   بودند که از کارهاییرام گاینستا مانند محبوب

بسیار مثبتهی در برندسهازی و نمهایش هنهرم داشهت؛ زیهرا        تأ یر این موارد .دادم

برند خهود   هدفمند توانستم بلیغاتبا ت .خیلی از دوستان  شناختی از من نداشتند

از  همننینتر شد.  مخاطبانم گسترده ۀو دایر کنمرا به مخاطبان بیشتری معرفی 

 .کنم مینیز استفاده  SMSارسال  ۀسامان وتبلیغات محیطی مثل بیلبورد 

برنهد خهود را     با توجه به باال بودن تعداد رقبا در این عرصه  با چه شهعاری  -

 ؟شویدیده تبلیغ کردید تا د

 عملی کردن دو شعار: با -

 مشتری پادشاه است.

 با ما همنون ا ر انگشت خود  خا  باشید.
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مهداری   مشتری ماشعار  .نیستند  بلکه خط مشی ماستفقط یک شعار  ها این

مهیاسهت تها بهتهرین خهدمات را بهه       چیز خاطر در محیطی که همه امنیت ؛است

کند تا سهالن مها را از    می ترغیبشتری را ماین شعار  . بدهیمارائه  مشتریان عزیز

است  زیادی تال ها انتخاب کند. عملی کردن این شعار مستلزم  بین سایر گزینه

 . نتیجهۀ یکی باشد عملمانخریم تا حرف و  به جان می خود ۀمجموعرا در  آنکه 

 ما از سایر رقباست. زتمای وجه  تلفیق این دو شعار

هنرمند گرامی! شما باید دیده شوید تها در ذههن مهردم بمانیهد  ایهن یعنهی       

هها را دارنهد و بهاالترین     برندسازی و این برنهدها هسهتند کهه بیشهترین مشهتری     

دههد و   ای به تبلیغات اهمیت می کنند. یک آرایشگاه حرفه ها را دریافت می هزینه

واجه نشود. خهانم رضهایی بها    کند تا دیده شود و با رکود م برای این امر هزینه می

را دریافت کرده و شهرت و  زحماتشانبسیار مهم  توانستند مزد  مولفۀاین  اجرای

 مشتریان حفت کنند. بینرا  خود محبوبیت

 :۸تمرین عملی

 ههایی  پیامهک  ارسهال  به نسبت پیامک  پنل سیستم خرید با توانید می شما .2

 کنید: اقدام است  شده آورده ذیل در که

 کدپسهتی  ل پیامک انبوه تبلیغاتی به تفکیک سن و جسنیت  منطقه  ارسا

 … و
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 منظهور  بهه آرایشهی و بهداشهتی )   نکهات های حهاوی   ارسال هفتگی پیامک 

 مداری( مشتری

 های اتوماتیک یادآوری نوبت  تبریک تولد و  ارسال پیامک… 

 دهی به مشتریان دهی هوشمند برای نوبت استفاده از ماژول نوبت 

 ههای  کمپهین  مشههور   ههای  مناسهبت  جهز  بهه  روزههایی  در توانیهد  می شما .1

 ارزنهده   ههدایای  بها  متنهوع  مسهابقات  و هها  چهالش  بزرگ  و کوچک تبلیغاتی

 واجهد  افهراد  برخهی  یها  و مشهتریان  ۀهم برای ...را و کننده جذب های تخفیف

 بگیرید. نظر در غیرمرسوم  جهانیِ های مناسبت دیگر در شرایط

 بخواهیهد  هها  آن از و بگیرید تماس تبلیغاتی آژانس یک با فرصت اولین در .2

 را مشهتریانتان  با ارتباط برقراری برای نیاز مورد جمعی ارتباط های ه را تمامی

 اپلیکیشهن  یهک  انهدازی  راه  سهایت  یهک  انهدازی  راه مثال طور به کنند. فراهم

  ... و شما برند مخصو 

خهود را مشهاور تبلیغهاتی     و ارندند ای در این کار سررشته را کهفریب افرادی 

 ویهوه افهرادی کهه بهرای تبلیهغ کارتهان از شهما درخواسهت         به ؛نخورید  دانند می

ههایی تخصصهی در    برنامهه ارائهۀ   دنیای تحهول بها  مؤسسۀ  های کالن دارند. هزینه

تواند همراه خوبی برای پیشهرفت   های زیبایی می سالن توسعۀخصو  موفقیت و 

 شما عزیزان باشد.
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یفیت کار خود را به ویترین تبلیغاتی خود تبدیل کنید. شاید بتوان گفت ک. 5

شهما   تبلیغاتدر آرایشگری باشد. بیشترین منبع  عامل تبلیغاترین ت این مهم

ها وقتی ببیننهد کهه یهک     مثال خانم طور بهدهید.  است که انجام می خدماتی

است کهه آن   که خواهند پرسید این سؤالیرنگ مو بسیار جذاب است  اولین 

گهرا   آل پس در کیفیت خدمات  ایهده  ؛را کجا رنگ کرده است   موی خودخانم

 راحتی دیده شوید. تا به باشید

های  تبلیغات صحی   شیوه  های بازاریابی آموز توانید  می برای آگاهی بیشتر

بهه   دنیای تحهول  سایت مقاالتجذب مشتری و برندسازی شخصی را در قسمت 

 .دیکن دنبال www.dtahavol.comآدرس 

 آرایشگر یک خانوادگی تیم

شوید و وقتدی بده آن    خود خار  می ۀخاندنبال کس، درآمد از  شما به»

خدود بده اشدتراک      گردیدد و آن را بدا خدانواد    رسیدید، به خانه بازمی

 آنیتا بیکر «گذارید. می

 توانند در این مسیر از شما حمایت کننهد   که می نزدیکانتان راآیا آن دسته از 

کاری  تحهت تهأ یر عوامهل     ۀموفقیت افراد در حوز ؟اید از اهداف خود مطلع کرده

مسهتقیم و   صهورت  ها اسهت. خهانواده بهه    که خانواده یکی از آن باشد می متعددی

بهرای افهرادی کهه     کنهد.  او را تعیهین مهی   ۀبر فرد ا ر گذاشته و آیند غیرمستقیم

http://www.dtahavol.com/
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تواند منبع مهمی از توصیه   خواهند در این صنعت پیشرفت کنند  خانواده می می

رسهند. یکهی از    نهایی به اهداف خود نمیت دلسوزی و حمایت باشد. افراد موفق به

های اصلی تعادل این است که اطرافیان خهود را نیهز در جریهان امهور قهرار       مؤلفه

از شهما داشهته باشهند و بهالعکس. بها      ها نیز بدانند چه انتظاری بایهد   دهید تا آن

دارید  صهحبت کنیهد. بها مهدیر       ی کههمسر یا نزدیکان مهم خود در مورد اهداف

همکاران یا پرسنل خود نیز صحبت کنید تا به شما کمک کننهد بهرای اههداف و    

پارامترهای مشخصی تعیین کنید. اگر بدانیهد در ایهن    موفقیت خویش معیارهای 

 دوری کنید. ها قادر خواهید بود از حاشیهخواهید   حوزه چه می

تر از هر ثروت  بسیار مهم ،ها عشق به خانواده و تحسین از جان، آن»

 چارلز کورالت  «و امتیازی است.

 :گفتگوی نهم

 باعهث  کهه  بهود  کسی چه شما اصلی مشوق و پشتیبان حامی  رضایی خانم -

 کنید؟ کسب ار شماری بی های موفقیت و بگیرید قرار مسیر این در شد

 .هسهتند  پشهتیبانم  و حهامی  تهرین  اصهلی  بشیری آقای جناب عزیزم رهمس -

 سهال  در مها  شهود.  می شروع ایشان با ام آشنایی ابتدای از من موفقیت جریان

 کردیم. ازدوا  1322 سال و نامزد 7122
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هههای ابتهدایی زنههدگی   سهال  در ههای جههوان  زو مهن و همسههرم ماننهد اکثههر   

همهان روزههای    از امها  بپهردازیم؛ مهمهانی و سهفر    بهه  متیدوست داش مشترکمان

چندین نمایشگاه نقاشهی  پس از تحصیل   سخت مشغول تحصیل بودم و نخست 

دوستان و  ۀشد  چهر ایجاد می که فرصتی هرگاه طول این مدت برگزار کردم. در 

  ام بودند وقفه های بی تال عالقه و  . همسرم که شاهدکردم آرایش مینزدیکان را 

در  آرایشهگری و برای گرفتن مدر   بیندیشمتر  جدی به هنرمپیشنهاد دادند که 

برای   به این هنر زیادم اشتیاق خاطر به نیز من نام کنم. معتبر  بت آموزشگاهیک 

 همسهرم همهواره   تهاکنون زمهان   آن از نام کهردم.   بتهای ضروری   گذراندن دوره

ایهن   کسهب  البتهکنند.  یشتر تشویق میاند و من را برای پیشرفت ب پشتیبانم بوده

داشهتن   خاطر ؛ بهعزیزم هرگز ممکن نبود ۀبدون کمک و همدلی خانوادموفقیت  

 سپاسگزار خداوند مهربان هستم.  زیزانع این

ای شما وابسته بهه ایهن اسهت کهه      این امر بدان معنا نیست که موفقیت حرفه

در کار خهود    ی از افراد مجردحتماً با کسی در رابطه باشید. واض  است که بسیار

وکار  مجرد هسهتند. درواقهع در برخهی از     درخشند و بسیاری از رهبران کسب می

 تریمهؤ ر رو   وکار خود را به کند تا کسب شرایط  مجرد بودن به افراد کمک می

شههوند بیشههتر از سههایر  اداره کننههد. مشههاغلی کههه توسههط افههراد مجههرد اداره مههی

 پذیرند. کنند و ریسک بیشتری را نیز می ی میگذار وکارها سرمایه کسب
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 ۀموفق معموالً روابط محکمی دارند. وقتی شما در یک رابطه  با این وجود افراد

 ؛استاندارد و موفق باشید  دیگر تنها دو فرد نیستید  شما یهک مجموعهه هسهتید   

تر باشد  مزیت شما نیز بیشتر خواهد بود. خانم رضایی  هرچه این مجموعه محکم

ههای   هها و تشهویق   کردنهد کهه حمایهت    تأکیهد های خود چنهدین بهار    صحبت در

تواند نقهش بسهیار کلیهدی     همسرشان  عامل اصلی این موفقیت کاری بود که می

 خانواده و نزدیکان را در پیمودن این مسیر ا بات کند.

 :۹تمرین عملی 

جریان اههداف   تان را انتخاب کرده و او را در ترین عضو خانواده ترین و آگاه نزدیک

بزرگ خود قرار دهید. از او بخواهید تا در این مسیر با شما همهراه باشهد. اگهر در    

این راه  لغز   خطا  ناامیدی  نگرانی و شکست را تجربه کردید  حتماً بها کسهی   

مشهورت کنیهد.    بهاره  ایهن دهد در  که بیشترین انگیزه و نشاط را به شما هدیه می

را دوباره بهه   تان درونیبخواهید تا ارز  و عظمت گاهی الزم است از کسی کمک 

تواند در  کوچک از سوی عزیزان  می هرچندشما یادآوری کند. گاهی یک تشویق 

خهانواده   مهؤ ر از نقهش   بنهابراین  داشته باشهد؛ بسزایی  تأ یرسرنوشت کاری شما 

ه غافل نشوید و با توکل بر خدا و مشورت با اطرافیان خود  سختی این مسیر را به 

 شیرینی بزرگی تبدیل کنید.
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 شکست سوی به پیش

 توماس واتسون   «است.کلید موفقیت ، شکست عظیم»

طهرد شهدن  نهاراحتی و      زندگی مانند آونهگ اسهت کهه یهک طهرف آن درد     

کهه   آنجها لذت  عشق  شادی و موفقیت است. باید تها   طرف دیگرشکست است و 

شدن  ناراحتی و شکسهت ههل   به سمت درد  طرد  زندگی خود راتوانید آونگ  می

دیگهران   گهردن  را آن و نیاورید بهانه نکنید  فرار آن از دهید. شکست را بپذیرید 

 .بگیرید آغو  در را شکست نیاندازید.

 -سریع شکست بخهور  -رین استراتوی موفقیت این است: شکست بخورت بزرگ

 .بزرگ شکست بخور

منتظهر طهرد شهدن      بهار باید ههر  گزینند.  امن و راحتی را برمی یۀ  ناحاکثر مردم

 دشهوار لحظهات   دسهت آوریهد.   ای بیشهتری بهه  ه ناراحتی و شکست باشید تا موفقیت

 ؛آموزند. نباید از شکست خوردن بترسهید و ناامیهد شهوید    میشما های زیادی به  درس

شکست  معلم بهتری از موفقیت است. شکست خوردن به معنی ضهعف در انجهام    زیرا

ایراد دارد. شکسهت خهوردن    کارتانمعنی است که جایی در این  هب کارها نیست  بلکه

های خود را با شههامت   بنابراین شکست ؛دهد یاری میمشکالت موجود را در رفع  شما

 بهره بگیرید. های بعدی بپذیرید و از منافع آن در تجربه

هر شکست چنهدین  . دهند انسانی رخ می اشتباهاتدلیل  ها به شکست معموالً
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کنهد و نقهاط ضهعف برابهر      دانستید آشکار می را که شاید نمیکارتان ف نقطه ضع

آمهوزد کهه چگونهه از ایهن      مهی  شهما شکست به  ؛ بنابراینهای علمی است با خلع

توان بهترین تصمیم را با در نظر گرفتن  همیشه نمی .کنیددر آینده دوری  خطاها

 اشهتباهات  توانیهد  میخوردن  تمام جوانب اتخاذ کرد. در این مواقع پس از شکست

 .بگیرید تصمیم بهتریو در آینده  کردهخود را پیدا 

واقعی شکست است. باید شکسهت را بها    ۀتجربگاهی ترس از شکست بدتر از 

تهرس را بهه تفهری  تبهدیل کنیهد. دنبهال کهردن         آن عالقه دنبال کنید تا بتوانید

ژی خهود را  دنبال کردن شکست تبدیل کنید تا ترس و شکست  انهر  موفقیت را به

برنههده خواهههد شههد. بههرای   بیشههتری بشههنود «نههه»از دسههت بدهههد. هههر کسههی 

بگذارید. باید ترس را  یبزرگ ۀ  جایزخود داستان شکست ترین تل و ترین  دردنا 

ترسید را انجام دهید تها تمهام    از آن می کههرروز کاری  به سرگرمی تبدیل کنید.

 های موجود در ذهنتان به پایان برسد.  ترس

تری را در آینده بپذیرید.  کند تا ریسک بیش خوردن به شما کمک می شکست

خوریهد  متوجهه    وکهار خهود شکسهت مهی     در کسهب  بهار  اولهین برای  هنگامی که

 بیشهتر کردیهد   مشکالت از آن چیزی که فکر مهی مقابل در  قدرتتانشوید که  می

در  توانیهد  مهی شود و  می بیشترپذیری شما  انعطاف  پس از شکست ؛ بنابرایناست

 را بپذیرید.بیشتری را تحمل کنید و ریسک خطر بیشتری تجارب آینده  
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  گهذرد  های پیاپی می این نکته را بدانید که راه موفقیت فقط از مسیر شکست

بهه سهمت آن    کسهب مههارت    ای فهرار از ج هباید شکست را کوچک کنید. ب پس

 یهک    این مشکل را بهه راحتی بگویید که اشتباه کردم و شکست خوردم به بروید.

 .کنید تبدیل عادی وضعیت

بهدون  آرایشهگر  ؟ کهدام  مههارت کسهب کهرده     شکسهت  بهدون  آرایشگرکدام 

در مسیر خود اشتباهی نداشته؟ این را  سالن زیبایی؟ کدام رسیده به او شکست 

شههما کههاری  بدانیهد کههه ایههن آخهرین شکسههت نخواهههد بههود و بهازهم در مسههیر   

بهه آن دسهت پیهدا     درنهایهت اما چیزی کهه   ؛دارد وجود نیز ای دیگریه شکست

 .کند ها را کمرنگ می شکست ۀهم که است بزرگ موفقیت یک کنید می

 ریچارد برانسون  «ام. وردههزاران بار شکست خنون کمن تا»

 گفتگوی دهم:

 و مشهکالت  چهه   حهوزه  ایهن  در خهود  فعالیهت  دوران در شما رضایی خانم -

 کردید؟ مدیریت را آن چگونه و داشتید هایی شکست

 .اسهت  من کاری ۀدغدغ یا حرفه رطو به میکاپ  که است دهه دو به نزدیک -

 با رویارویی برای مضاعف ۀانگیز و انرژی مشتریان  مندی رضایت که یا غدغهد

 .دهد می من به را اه چالش ۀهم
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در  باشهد؛ امها   جریان داشته انرژی مثبت سالن  فضای درسعی کردم  همیشه

مختلهف   مشهاغل بها  کهه   بهانوانی  اکثهر  .وجهود دارد های زیهادی   سختی  کنار آن

 گوینهد کهه شهما    میهمیشه   کنند به سالنم مراجعه می (...   پرستاران وپزشکان)

ههای   اما سهختی  شاد و خوب است؛شغل  این . درست است کهی داریدشاد شغل

و  اعیاد تمامی در ندارند وخاصی  مراسم هیچ عید و آرایشگران .نیز دارد متفاوتی

 هستند.در سالن  و ندرخدمت مشتریا ها مناسبت

کرونا  شیوع بیماریحاصل از  توان به شرایط می از چالش جدید در این حوزه

 ههای  قرار داده و فعالیهت سهالن   تأ یر اصناف و مشاغل را تحت ۀکه هم کرداشاره 

رتبهاطی بها   ا شهکاف  ایهن  بهرای جبهران   ؛ اما مامتوقف کرد زیادی زمانا ر زیبایی

روی  م ویکنه  رام اسهتفاده مهی  گمشتریان عزیزمان از اسهتوری و الیوههای اینسهتا   

 .داریم تمرکز بیشتری  مجازی میکاپآموز  های  کالس

بودن  و فروتن کردهمنافع شکست این است که تکبر را دور ترین  بزرگیکی از 

 ؛و ناامید نشدآموزد. برای رسیدن به موفقیت باید سخت تال  کرد   به شما میرا 

و به  کردها فرامو  رگذشته   پس از رسیدن به پیروزی آرایشگراناما بسیاری از 

 روحیۀتواند ناشی از  تواضع و فروتنی خانم رضایی میشوند.  حال مغرور می ۀلحظ

وقفه تهال    کسی که در این مسیر پرفراز و نشیب  بی ؛ناپذیر ایشان باشد شکست

ز تسهلیم نشهد. بهرایم جالهب بهود کهه ایشهان در        وجود مشهکالت  هرگه   کرد و با
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استفاده کردنهد کهه    «شکست» ۀجای کلم را به «چالش» ۀهای خود  کلم صحبت

 این بانوی فرهیخته دارد. ۀنشان از تفکر مثبت و سازند

درس  هها  آنبایهد از  رو اسهت کهه    های زیهادی روبهه   پیمودن این راه با چالش

 ۀدهنهد  نشان آرایشگر کار یک در د. اشتباهبگیرید تا با گذشت زمان  پیشرفت کنی

 دهد میاین فرصت را به شما  کردن اشتباه. های اوست در مهارت عدم دانش کامل

کهردن آن بهه یهادگیری و آمهوز       پیداکنید و برای برطرف خود راتا نقاط ضعف 

 بیشتر بپردازید.

 :۱۱ تمرین عملی

دور نگهه   این شهغل قیت در ترین ترسی که تاکنون شما را از رسیدن به موف بزرگ

 .همیشه یک ترس در پهس ذههن شهما وجهود دارد     .شناسایی کنید  داشته است

تصور کنید که از ههیچ   .اکنون تصور کنید که این ترس در درون شما وجود ندارد

تصور کنید که موفقیت کامل شهما  . اسیدهر خود نمی کارچیزی و هیچ بخشی از 

کردیهد اگهر ههیچ     مهی . چه مین شده استدهید تض که انجام میتخصصی در هر 

مهل  طوری ع از همین لحظه  هرچه که باشد پاسختان نبود؟ترسی در وجود شما 

آنقهدر بهه    .خواههد افتهاد   کنید که انگار شکست غیرممکن است و این اتفاق قطعاً

   .وانمود کردن ادامه دهید تا زمانی که به واقعیت بپیوندد

را خهراب   کهار مشهتری    ا در آن ضهعف داریهد  اید یه  یاد نگرفتهرا  مهارتی اگر
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علهم فهرو      یعنهی جهایی در   از دسهت رفتهه اسهت   تهان   آرایشهگاه  ایهد یها   کرده

خواهیهد   اگر مهی  ؛ ولی نباید بترسید.دچار ضعف هستید خدمات مداری یا مشتری

مطالعهه و   ها را برطرف کنید. درواقع یهادگیری   آن کافی استکنید  شروعدوباره 

وکارتهان اسهت و ماننهد     کسهب  ماندگاریبرای  حیاتییک امر بسیار  ماندن   روز به

کمهی را پیهدا   ههای   مههارت  اکسیونی است که برای زنده ماندن به آن نیاز دارید.

الخصهو  مههارت تمرکهز     علهی شوید   مسلط زمینهدر آن  خیلی عمیقاما ؛ کنید

ی )عامهل اصهل   تمرکهز داشهته باشهید    تخصص خهود  از هر کسی در کردن. بیشتر

توانیهد   . با تمرکز بهر روی تخصهص خهود  مهی    (15در قرن  رقبا ازشما  ۀجداکنند

 خطاهایتان را به صفر برسانید.

 زیبایی صنعت در بنفش گاو

ای  خدمات متفاوت و حرفهسازد،  میچیزی که شما را از دیگران متمایز »

 سم ویال «برای مشتری است.

 وجهود  گهاو  زیهادی  تعداد مزرعه این در که هستید مزرعه یک در کنید فرض

 از یکهی  دادن تشهخیص  یها  کهردن  باشند  پیهدا  سفید و سیاه همۀ گاوها دارد. اگر

 در بهنفش  گاو یک تنها اگر اما بود؛ خواهد فرسایی طاقت و سخت کار هزاران گاو 

 خواههد  سهختی  کهار  آن کهردن  پیدا هم باز آیا باشد  داشته وجود گاوها تمام بین

 بود؟
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گهو    در کودکی از و کردند  می تأکید تشابه و رنگی هم به همیشه پیشینیان 

گفتنهد   ها مهی  . آن«شو جماعت همرنگ رسوا نشوی خواهی»کردند  می زمزمه ما

 خهواهی  که معناست بدین این و نگیری قرار انتقاد مورد تا باشی رو دنباله که باید

 مبتکر! نه با   رسوا  مُقلد نشوی

 قهرار  انتقاد مورد و دارد انتقاد از هراس در ریشه تفکر  سد این طرز به نظر می

ایهن   در تمایز و رنگی تک به را شود. من شما می قلمداد رسوایی با مترادف گرفتن

 باعهث  انگیهز   شهگفت  کارههای  انجهام  به تمایل افزایش کنم. می دعوت کار و کسب

 ای نتیجهه  شکسهت  جهز  قهدیمی  ههای  رو  بیشتر. خطر نه شود می بیشتر ایمنی

  است. ضروری و ارزشمند چشمگیر های رو  خلق ارند؛ند

 اگر داشت. نخواهد زیادی منفعت بودن عادی که گوید می بنفش گاو استراتوی

 خهدمات  باید کنید تجربه را متفاوتی در این صنعت  درآمد و پیشرفت خواهید می

 شهما  بنهابراین  کنید؛ ایجاد مثبتی را در کار خود تغییر و دهید تغییر را همیشگی

 تها  شهوید  شهناخته  رقبها  سهایر بهیش از   توانید می کارتان و کسب کردن متفاوت با

 کنند. پیدا زمان کمترین در را شما مشتریان

 گهاو  نیهز  کار و کسب منفی قسمت در توان می چون نیست؛ کار پایان این البته

کهه   باشهد  کیفیهت  بهی  و بهد  آنقهدر  دهیهد  می ارائه که یعنی خدماتی بود  بنفش

 شهرایطی   چنهین  در که است واض  شوید! شناخته مشتریان و رقبا بین عتسر به
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 تجربهه  را شکسهت  طعم زودی به و رفت خواهد افول به رو تدریج به کارتان و کسب

 کیفیت از و یکدیگر را سایر افراد معرفی به را شما مشتریان  چراکه کرد؛ خواهید

   کنند. می مطلع شما خدمات بد

 و اسهت  روزافهزون  و زیهاد  بسیار ها انتخاب و ها گزینه یی امروزه در عرصۀ زیبا

 کهاهش   بهه  رو هها   گزینهه  میان از انتخاب برای مشتریان فرصت و زمان عوض در

 بیاینهد. اگهر خهدمات    چشهم  بهه  تها  دارنهد  کمهی  فرصت خدمات  بنابراین است؛

 شهوند.  مهی  گرفتهه  نادیده و های متعدد  گمشده گزینه میان در نباشند  چشمگیر

 معنهای  بهه  بهودن  دیگهران  شهبیه  شود  این حوزه که هرلحظه رقابت بیشتر می در

 ریسههک  محیطههی  انجههام خههدمات عههادی و بههدون چنههین در و اسههت شکسههت

   بکنید. توانید می که است کاری ترین خطرنا 

تهرین   مههم هها   وکارها بپرسید چگونه موفق شهدند  آن  کسب ترین بزرگاگر از 

دنبهال   داننهد؛ زیهرا مهردم همهواره بهه      ن خالقیت مهی عامل موفقیت خود را مدیو

 ها هدیه دهید. بهتر که شما این چالش را به آن  های جدید هستند و چه چالش

 کنیهد.  آمهاده  جدی انتقاد یک برای را خود هستید  بنفش گاو پی در چناننه

 فقط افرادی انتقاد و است بیست نانوشته  ۀدیکت فقط که دانند می آرایشگران برتر

 معنای به را کارشان از انتقاد آنان هستند. برتری جستجوی در که رود می نشانه را

 دانند. نمی شخصیتشان زیر سؤال بردن و خود از نقد
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مشهتریان از   اکثهر  دههد؛ زیهرا   نمی وفق شما خدمات با را خود مشتاقانه کسی هیچ

 دکننه  دریافهت مهی   کهه  خهدماتی  بهه  و هسهتند  راضهی  خدمات سالن همیشگی خود

 نداریهد  را قدرت این شما نیستند. جایگزین ها و خدمات رو  دنبال به ها آن اند. وابسته

 خهود  خدمات که است این شما شانس تنها کنید. پذیر  تغییر مجبور به را ها آن که

 دارنهد.  دوسهت  را جدیهد  های رو  و هستند مشتاق تغییر که ارائه دهید کسانی به را

 نماید. جذب را اکثر مشتریان که یر و جذاب باشدچشمگ خدمات شما آنقدر باید

 سهاده  انهدازه  ایهن  مشهتریان بهه   میان در درخشش برای بودن بنفش گاو اگر

 بهنفش  گهاو  که است سخت اینقدر چرا دهد؟ نمی انجام را آن کسی هر چرا است 

 چشهمگیر  یک آرایشهگر  اگر هستند. ترسو مردم زیرا است؛ نادر بنفش گاو شویم؟

 ترسهوها  کهه  چیزی بهترین نپذیرند. را تعدادی از مخاطبان  او است ممکن باشد

 بمانند. عادی که است این دارند را آن آرزوی

 کریس وایدنر «ها است. کاری تفاوت و زیبایی ناشی از ریزه»

 گفتگوی یازدهم:

 در برنهد  یهک  تفهاوت  باعهث  توانند می شما نگاه از عواملی چه رضایی خانم -

 ؟باشند زیبایی صنعت

 همهه  را اصهول   اسهت  جزئیهات  در فقهط  عهالی  و خوب آرایشگر یک تفاوت -

  خالقیهت  داشتن با باید که است نهفته ریز بسیار نکات در فقط تفاوت .بلدند

   کرد. اجرا کار در و کشف را آن
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تسهلط پیهدا    هها  رو در این عرصه باید به جدیهدترین   و تفاوت رای پیروزیب

 مشههور . شناخت کامهل برنهدهای   آشنا بودسال  و با ترندهای هر فصلکرد. باید 

 یهک در درجه  مواداستفاده از تولیدی و جدید  لوازم و خرید بررسی آرایش لوازم 

 بسیار حائز اهمیت است. این حوزه

سهالن  ر دههم؛ د یهک مثهال توضهی      ذکهر  کنم زوایای دیدگاهم را با سعی می

مراسم ازدوا  و یها فرمالیتهه    کنندگان برای از مراجعه شیراز تعدادی ۀشعبزیبایی 

بها    مها مجموعۀ میکاپ سنتی قشقایی را انتخاب کردند. پرسنل  خود و حنابندان 

 هها   رو جدیهدترین  و همننهین بها تسهلط بهر     سهال   از ترندهای فصل وآگاهی 

تکنیهک لوکهالیزه یها     سهازیِ  این کهار پیهاده  جرا کردند. اا رمیکاپ زیبای قشقایی 

 .بماندهمیشه در او   تا کند کمک می آرایشگر به است که سازی بومیهمان 

 رقبها  از گهرفتن  پیشهی  و بهودن  متفاوت رایب که کارهایی خواهم می شما از -

 ؟کنید بیان را اید داده انجام

 دارد: وجود طالیی کلید سه خصو  این رد من عقیدۀ به -

 کیفیت خدمات بردنالف( باال

 ریگو بودن در صورت عدم رضایت مشت ب( پاس 

 بعدی مراجعۀمشتریان تا  ارتباط باحفت   (

همیشهه لحهاظ     فهوق آیهتم  رضهایی سهه    لی های زیبابی لی در مجموعه سالن
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 و خشهنودی  رضهایت  گهردد.  مهی اکثر مشهتریان   مندی که باعث رضایتشوند  می

 بود. بعدی وی خواهد مراجعۀتضمینی برای   مشتری

یهک  همانند خانم رضهایی   شغل آرایشگری  هیچ محدودیتی ندارد و اگر شما

کهار خهود و    و توانید بین کسهب  داشته باشید  میپرداز    خالق و ایدهذهن هنرمند

به یک آرایشگر بسیار مجرب تبدیل شوید که بقیه از  و شدهقائل تمایز رقبا سایر 

رداری از به  توجه داشته باشید کهه کپهی   .کنند برداری می های شما کپی روی مدل

کهه ایهن کپهی     هرقهدر دارای ارز  اسهت و   اوکهار   گر یعنیآرایشهای  روی مدل

؛ زیهرا  کنهد  میکسب  باالتری رود و اعتبار باالتر می هنر  نیزبیشتر باشد  ارز  

 .اند عنوان یک مرجع شناخته به را او دیگران

 شهدن   بهنفش  گاو ازوحشت  دلیل اکثر آرایشگران به این است که خوب خبر

 بهه  کمتهری  تهال   بها  در این مسهیر  توانید می شما .اند کرده تر راحت را شما کار

 یابید.   دست تفاوت و تمایز

 :۱۱تمرین عملی 

 تهال   و دارد چشم ها دوردست به که دیابیب یبیرق .دیبردار بیشتر قدم دو ای کی

 را انهد  شهده  شهناخته  آن اطرخ بهرقبای شما  که یزیچ هر .دیباش او از بهتر دیکن

خواهیهد   که مهی  ای در هر زمینه .دیده نجامتر ا ا متفاوتو ی تر عیسر  بهتر  شتریب

مقهدار مشخصهی مههارت    و گاو بنفش خود را به نمایش بگذاریهد   پیشرفت کنید 
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کنهد.   چیهز تغییهر مهی    هید همهد را افزایش میخود  های وجود دارد. وقتی مهارت

ا مههارت خهود را به   یک مهارت را پیدا کنید و با تمام وجود بهه آن حملهه کنیهد.    

رسهیدن بهه   مههارتی کهه بهرای     های جدید و متفاوتی به نمهایش بگذاریهد؛   رو 

   کند. برای شما ایجاد می چشمگیریبسیار مهم است و تفاوت  اهدافتان

بنهدی   کنیهد و از جمهع   مقایسهه  سایر رقبابا  توانید سالن خود را می همننین

 ماننهد  ؛کردآن را حل   کار ترین ساده توان با میدنبال نواقصی بگردید که  ها به آن

 اکنهون قهدیمی هسهتند و   ها  این رو  البته .تلفنی ۀهی اینترنتی یا مشاورد نوبت

  بودند. خوبی های ایدهولی در زمان خود  ؛شوند نمی محسوبایده 

کهه از  اسهت  نیست تا فضا برویهد  فقهط کهافی     ینیاز گاو بنفش بودنبرای »

اده کنیهد تها حهس نیهاز را در     اسهتف  خودشانعلیه  مشتریانکوچکترین نیازهای 

 «.ها فعال کنید آن

 عالی تجهیزات با عالی نتیجۀ

سازان، آرایشگران نیز از لوازم خود برای  درست مانند نقاشان و ممسمه»

 ریک ولمن  «کنند. خلق یک شاهکار استفاده می

هها   و قیمهت آن  تجهیهزات حتماً بایهد در مهورد    اندازی یک آرایشگاه  برای راه

مدل و نام برند وسهایل نیهز تحقیهق     ۀدربارکافی داشته باشید. شما باید اطالعات 

محصهول بهتهری را ارائهه داده اسهت و یها کهدام محصهول          نمایید که کدام برند
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تر بوده و دوام بیشتری دارد. لوازم آرایشگاهی بسهیار حسهاس هسهتند و     باکیفیت

  زیادی توجه نمایید. نکاتها به  برای خرید آنباید 

مصرفی آرایشگاه باید قبل از هر چیزی رضایت مشتری را لوازم  تهیۀمان در ز

که رقبای زیادی  استوکارهایی  زنانه از کسب آرایشگاهزیرا ؛ در اولویت قرار دهید

 توان از لوازم باکیفیت استفاده کرد. ها می دارد و برای پیشی گرفتن از آن

اسهیت بیشهتری انتخهاب    تجهیهزات آرایشهگاه بها حس    از دیگر دالیلی که باید

هها   آنمکهرر از   اسهتفادۀ علهت   وسایل به احتمال فرسودگی زیادتوان به  شوند  می

عمر کمتری داشهته    کیفیت پایینی داشته باشند وسایلحال اگر این  اشاره کرد؛

 .کندها دوباره هزینه  اندازی و یا خرید مجدد آن باید برای راهآرایشگر و 

کننهد   تهیهه مهی   ای را تجهیزات حرفهکیت کامل از یک  برتر  تمام آرایشگران

ای  خواهید به یهک آرایشهگر حرفهه    شما نیز اگر می نشوند.دچار نقص تدریج  بهتا 

خهود را   تخصصالزم در  ترین تجهیزات ترین و باکیفیت اساسیباید   تبدیل شوید

 .کنیدبه بهترین شکل استفاده  ها آنو از نمایید تهیه 

 بهرای  را اصهلی  پخش مراکز توانید می نیز ایشی و بهداشتیلوازم آر تهیۀ برای

 را یمناسهب  جای اگر. دهید انجام طور عمده به را خود خرید و کنید انتخاب خرید

همیشه بهه آنجها مراجعهه کنیهد  بهه نفهع شهما         بتوانید برای خرید که کنید پیدا

 هسهتند ار شما ک و کسب در ارتباط با که هایی فروشنده آشنایی با بود؛ زیراخواهد 
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  لهوازم  تهیهۀ در  کهروزهایی تواند برای  میکنند   می فراهم را شما مناسب لوازم و

 شهوند  مهی  کمیاب اقتصادی های د و یا با توجه به محدودیتیشو دچار مشکل می

کار شما دچهار اخهتالل    و کسب فعالیت تا شود باعث میو  باشد کننده کمک بسیار

سهرعت آن را   یزی احتیا  داشهتید  بتوانیهد بهه   زمانی که به چ همننینو نگردد 

 کنید. جلوگیری شدن وقت تلف از و بیاندازید راه را مشتری کار تهیه کنید و

 جسم برای سالمتگذاری  سرمایه ،ای ابزار حرفهبرای گذاری  سرمایه»

 سم ویال   «.ماست

 گفتگوی دوازدهم:

 ماشه  اسهت   دهشه  شهناخته  خهدمات  عالی کیفیت با شما برند رضایی خانم -

 تجهیهزات  نای ؟دارید ای توصیه چه آرایشگر یک ۀاستفاد مورد تجهیزات برای

 باشند؟ داشته هایی ویوگی چه باید

ای هه  در سال آرایشگراشاره کردم یک  نیز ای پیشینه طور که در بخش همان

بایهد بهه    اقهدام کنهد.   سالن مسهتقل  تأسیس یک برایابتدایی فعالیت خود نباید 

شهر خهود فعالیهت کنهد تها بهه       برترهای مطرح و  در سالن سه سال مدت یک تا

 تهأمین سالن خود برای  تأسیسهنگام  یابد؛ بنابراین کافی دست ۀسرمای تجربه و

سهالن   لوازم های مالی نخواهد شد. دچار دغدغه  سالن تجهیزاتخرید  های هزینه

 ههم و  گهردد  مهی مانع از آسیب رسیدن به مشهتری   هم استاندارد باشد؛ زیراباید 
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برای دریافت خدمات  وقتی مشتری طور مثال  به .رود باال میخدمات  ۀکیفیت ارائ

 حاظ فیزیکی راحت باشد و احساس امنیهت کنهد.  ل نشیند  باید به میصندلی  روی

  امکان دارد مشتری قبل یا بعد از خهدمات   شما دقیق باشد ریزی حتی اگر برنامه

 شهتری مباید شهرایطی را مهیها کنیهد کهه      ابراین؛ بنزمانی را در سالن صرف کند

   رضهایت مشهتری  شاد و زیبا  محیطی بهداشتینشود. ایجاد زمان  گذشت متوجه

 دنبال دارد. به را

 آرایهش   لوازم مثل آرایشگاهی لوازم مورد در باید استانداردها این همننین -

 عمهل  بهتر انتو می زمینه این در شود. لحاظ خدمات سایر و صافی  رنگ مواد

 کهرد.  حرکهت  شهدن  الکنری سمت به مالی  ۀسرمای داشتن صورت در و کرد

 انهد  شهده  سهاخته  و طراحهی  شهما  سهلیقۀ  و لوگو با که تجهیزاتی کارگیری به

 چشهم » برنهد  بهه  وانمته  می راستا این در .کند متمایز سایرین از شما واندت می

 ییزیبها  ایهه  سهالن  تجهیهز  زمینهۀ  در تخصصی شکل  به که کنم اشاره «سوم

 تاسه  بشیری حسین آقای جناب همسرم  به متعلق برند این  .کند می فعالیت

 و طراحهی  یِا حرفهه  تیم یک همراه به ایشان شخصی ۀتجرب ها سال نتیجۀ که

 نهام  بها  مجهازی  فضهای  در را برند این کارهای نمونه توانید می شما .ستا اجرا

 کنید. دنبال «سوم چشم»

خدمات آرایهش صهورت     زنانه یها خدمات در آرایشگاه پرطرفدارترین یکی از
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بهرای   دنبایه هرگهز   آرایشهگر بسیار مهم اسهت و   لوازم در این حوزهاست. کیفیت 

لهوازم   ءزیهرا اگهر تهاری  انقضها     ؛قیمت خریداری کند  لوازم ارزان  ها هزینه کاهش

اههد  خوناپهذیر   جبهران  نتایج  گذشته باشد و یا کیفیت خوبی نداشته باشد آرایش

میکهاپ  ایشهان در    ۀلی رضایی در حوز داشت. با توجه به تخصص سرکارخانم لی

های برتر و منتخب جهانی بهرای مشهتریان خهود     تمامی دوران کاری خود از برند

اند که این امر سبب کیفیت متمایز خدمات ایشان شده اسهت. ایهن    استفاده کرده

 زند. را بدانید که کیفیت لوازم  حرف اول را می

 :۱۲تمرین عملی 

کنید. این لیسهت    تهیه شود خریداری باید که حتماًای  تجهیزات حرفه از لیستی

 خریهد  مراکهز  بهه  نیهز  لیسهت  تهیهۀ  . پس ازباشد وسایل ضروریفقط باید شامل 

 نکهرده  فرامهو   را چیهزی  تها  کنیهد  چک را خود لیست دیگر بار و کرده مراجعه

 باشید.

نبهود    شهما  بودجهه  مناسب و نیست یضرور خا  وسیلۀ در صورتی که یک

 تهیهه  را آن پس از فعالیت و کسهب درآمهد   توانید از آن عکس گرفته و مدتی  می

هتهر اسهت در ابتهدا وسهایل     ایهد ب  تازگی فعالیت خود را شروع کهرده  کنید. اگر به

افهزایش   با توجه به نیهاز و و در آینده  کرده تهیه مصرف ۀانداز به را فقط موردنیاز

   .کنید اضافه را کاربردی لوازم  شتریتعداد م
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کننهد   مهی  فعالیهت  ههای زیبهایی   دکوراسهیون سهالن   ۀدر زمین کههایی  شرکت البته

توانیهد بها    شما می گیرند. به عهده می نیز را تجهیزات چیدمان و خرید مسئولیت معموالً

جهذاب و   محیطهی  بهه  را خهود  آرایشهگاه  تکهراری  و قهدیمی  فضهای  مدرن  لوازم تهیۀ

دکوراسهیون   بهرای  های روشن و شاد رنگ شود از می توصیه. کنید تبدیل داشتنی ستدو

 .باشد داشته مراجعین برای بیشتری ۀجلو و جذابیت آرایشگاه زنانه استفاده شود تا

 آرایشگر آراستگی

خواهید برسید، اگر برایش درست  توانید به هرچه در زندگی می شما می»

   ادیت هد  «.لباس پوشیده باشید

 بهودن  شیک ؛یک آرایشگر ضروری است موفقیتداشتن یک ظاهر شیک برای 

ههای نامناسهب و    افهرادی بها لبهاس    شک بی یعنی انسان با خود  هارمونی دارد.

مشهتری از   زیهرا  ؛ای تبدیل شوند به یک آرایشگر حرفه توانند نمیظاهری آشفته  

اشد  چگونهه قهرار   ظاهری مناسب داشته ب دوانت که نمی آرایشگریپرسد  خود می

 است این کار را برای من انجام دهد.

 شلباسه  و آرایش به جامعه در دیگری قشر هر از بیش باید آرایشگر خانم یک

 آرایشهگران  برخهی  .هنهر  اسهت  بازتهابی از   آرایشهگر  لبهاس  زیرا ؛بدهد اهمیت

 خود ظاهر و لباس به کردن فکر فرصت گاه هیچ که است طوری کارشان معتقدند

 !خهورد  مهی  آب شکسهته  ۀکهوز  از گهر  کهوزه  گوینهد  می همواره و کنند نمی داپی را
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 در مشهتری  اولِ نگهاه  دارد. بهاالیی  اهمیهت  آرایشگر پوشش که است این واقعیت

 آرایشهگر  از مشهتری  کهه  تصویری اولین زیرا ؛دارد باالیی اهمیت آرایشگر انتخاب

   کند. امتحان را کار  که آن از پیش اوست  لباس بیند می

 پوشهی   شهیک  از ای مجموعهه  و کنیهد  فکهر  پوشهید  می که آننه مورد در باید

 شهغل  بهر  مهدرن  زیبایی و مد های لماناِ از استفاده باشید؛ سادگی و لباس راحتی

  داشت. خواهد زیادی تأ یر شما

 کنیهد  مهی  انتخهاب  جین شلوار اگر است. شلوار ظاهری  زیبایی در جزء اولین

 کهار  حین در شما حرکت آزادی از مانع  تنگ جین شلوار .باشد راحت باید حتماً

 ودنبه  خنهک  بهه  کهه  کنهیم  مهی  پیشنهاد شما به است تابستان فصل اگر شود. می

 باشهد.  داشته جیب  زیبایی بر عالوه ها خانم شلوار که است بهتر کنید. دقت شلوار

 است. ضروری بسیار آرایشگر برای جیب وجود که باشد یادتان

 میان پوشی مشکی امپراتوری معموالً است. آن رنگ شلوار  مورد در دیگر نکتۀ

  آرایشهگر  خهانم  برای سیاه رنگ انتخاب است. مرسوم سنتی صورت به آرایشگران

 منتقهل  مشهتری  بهه  را حهس  ایهن  و داد خواهد محکم و جدی شکلی او ظاهر به

 خودنمهایی  بیشهتر  آرایشهگر  شخصهیت  و اسهت  جهدی  خود کار در او که کند می

 یها  و کنیهد  استفاده دار طرح مشکی از  گلِ طرح برای توان می حداقل اما ؛کند می

   برگزینید. را یکنواختی و عادی جینِ رنگ نیست قرار اینکه
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 داشهته  را راحتی اصلی فاکتور باید آرایشگر خانم لباس برویم. باالتنه سراغ به حال

 شهود  جها  جابه پیراهن زا بخشی صندلی روی نشستن با که یکوتاه و تنگ بلوز باشد.

 باعهث   شهود  ایجهاد  مشهکل  زمهین   روی سشوار متعدد های سیم از شدن رد زمان یا

 بهدون  پیراهن است. متداول بسیار  هفت یقه پیراهن .شوید دیده دستپاچه که شود می

 تهاپ  یهک   کهار  هنگام توانید می که باشید داشته توجه البته ساده؛ تاپ یک یا آستین

 دوسهتان  و مشتریان با است قرار و شود می تمام کار که هایی زمان و کنید تن به ساده

 .بپوشید ساده تاپ این روی بر شیک کت یک  کنید معاشرت

 نخهی   توانهد  مهی  شهما  پیهراهن   محهیط  دمای و فصل به بسته  دیگر سوی از

 راحتهی  و سادگی از اینجا تا ساده. و زیبا سبک  بافتنی یک یا باشد خنک و گشاد

 نیست. مهم او لباس در سادگی و راحتی تنها اما شد؛ گفته رایشگرآ لباس

 لبهاس  بهر    کند می خودنمایی آرایشگر خانم یک لباس در که دیگری موارد

 کهه  باشهد  طهوری  لباس بر   راحتی بر عالوه که است آن حالت بهترین .اوست

فهرد  همیشهه لبهاس بایهد از انهدام یهک       دهد. نشان شکل بهترین به را شما اندام

 انتخاب برای لباس طراحان نه اینکه بدن انسان از لباس پیروی کند.  تبعیت کند

 شهما  که است کافی .هستند افراد بهترین اندام  با متناسب و نوآورانه های طراحی

 شهما  مشهتری   گرا بپوشید. ساده گردن دستمال و ریز های گل با هفت یقه یلباس

 .بود خواهد او الگوی شما  لباس  ندک می انتخاب خود آرایشگر عنوان به را
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 کهه  شهده  مهد  روزهها  ایهن  نیز جذاب و خا  های سرهمی پوشیدن همننین

 بود. خواهد شما شادروحیۀ  دهندۀ نشان همننین است؛ خا  و جالب  راحت

 بایهد  او کفش و ایستد می سرپا ها ساعت آرایشگر یک است. کفش بعدی مورد

 آرایشهگر  بهه  راحت کفش نشود. خستگی اردچ مدت این در تا باشد راحت بسیار

 خودکشهی  نهوعی  بلنهد  پاشنه کفش پوشیدن و داد خواهد را بیشتر حرکت امکان

 کنید. فرامو  کلی به را بلند پاشنه کفش پس .بود خواهد

 جمع سر باالی را خود موهای اغلب آرایشگر های خانم مو  آرایش خصو  در

 ههر  در توانیهد  مهی  شما کشند. می خرُ به را موهایشان سادگی و زیبایی و کنند می

 بهر  عالوه تا کنید اجرا خود موهای روی را متفاوتی و ساده جذاب  های مدل نوبت 

 باشید. نواز چشم تنوع 

هایی در مورد شخصیت شما  سرنخ ،پوشید به اطرافیان لباسی که می»

 مارک جاکوبز  «خواهد داد.

 گفتگوی سیزدهم:

 اینکهه  و چیست ارایشگر یک استایل و ظاهر رایب شما ۀتوصی رضایی خانم -

 اید؟ کرده رعایت خود سالن در را مواردی چه امر این تحقق برای شما

روز داشته باشد تا بتوانهد   کالسیک و به  شیکی باید استایل خانم آرایشگریک 

به سالن زیبهایی  معموالً مشتری  جلب کند. مشتریان رااعتماد و نظر مساعد اکثر 
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. ای ندارد مراجعهه نخواههد کهرد    پیراسته چهرۀمو و  آرایشکه خود   یآرایشگر

پرسنل بایهد ظهاهری     لی رضایی ی زیبایی لیها در همین راستا در مجموعه سالن

ر سهالن داشهته باشهند. د    در شهده  استانداردهای تعریف با مطابقو مرتب  آراسته 

یک طهراح لبهاس   سط لباس فرم دارند که تو  ها سالن کلیۀ در حاضر پرسنل  حال

  اند که سه گروه مدیریت عالی دوخته شدهکیفیت طراحی و با  مشهور ی و ا حرفه

 عههدۀ دقیق این موارد بهه   و کنترل اجرا .شود را شامل میفتری و خدمات امور د

ای  مهزین بهه اخهالق حرفهه      پرسنل دلیل اینکه . بهباشد مدیریت داخلی سالن می

 باشند. پذیرا می موارداین  هستند  برای رعایت

و جهذب مشهتری    تأ یرگهذاری تنهها باعهث    نهه   شهما و کارکنهان  آراستۀ ظاهر 

بهه  دارد. مراجعهه   مجموعهه نفهس   بهه  بسیار قوی روی اعتمهاد  تأ یربلکه   شود می

جهنس و رنهگ متفهاوت      هایی بها شهکل   لباسآن   پرسنل آرایشگاهی که تمامی

در ذههن مشهتری  تصهویر بهدی     دهنهد    نمهی  اهمیتی خود و به ظاهر اند پوشیده

  لبهاس متحهد و همهاهنگی    تمهامی پرسهنل   گذارد؛ اما آرایشگاهی که برجای می

 موفهق   و برتهر  آرایشگران اکثرکند.  اند  حس خوبی را به مشتری القاء می پوشیده

 ایهن  از نیز رضایی خانم .بره دارندطراحان لباس خِ و هنرمندان از خوبی شناخت

اجرای این تکنیک بسیار ساده و کهاربردی توسهط خهانم     نیستند. مستثنی قاعده

زیادی در موفقیت ایشان در صنعت زیبایی و جهذب بهاالی مشهتری     تأ یررضایی 
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ای و موفهق   تواند شما را به یک آرایشهگر حرفهه   داشته است. رعایت این موارد می

است کافی  ؛  مهم نیستد  بهتر عمل کنیاین حرفهدر  دتوانی اگر نمیتبدیل کند. 

 .دکه بهتر لباس بپوشی

 :۱۳تمرین عملی 

با یک طراح مد و زیبایی مذاکره کنید و از او بخواهید تا در ایهن   اولین فرصت در

؛ زیهرا هنگهامی کهه لبهاس فرمهی در کهار نباشهد         شما را راهنمهایی کنهد   زمینه 

های زنانهه بسهیار سهخت و گهاهی ناشهدنی       تشخیص مشتری و آرایشگر در سالن

 .مدل جنس  رنگ  هنگام انتخاب لباس فرم به این موارد توجه کنید:باید است. 

 نفهر که در ههر بخهش چنهدین     استای بزرگ  اگر سالن زیبایی شما به اندازه

را متفاوت انتخاب کنیهد تها    هر بخش پرسنلهای  توانید فرم می کنند  می فعالیت

بهرای   اگهر رنگهی روشهن    .کنهد  مشخص باشد این فرد در کدام بخش فعالیت می

های  طیف رنگی برای بخش همین توانید از اید می انتخاب کرده پرسنلهای  لباس

 .استفاده کنید دیگر نیز

بخش کهار بها    قرمز روشن است  برای شینیون به رنگبخش  طور مثال اگر به

در  مهورد اسهتفاده  ههای   با توجهه بهه رنهگ    استفاده کنید.تیره  از رنگ قرمزمواد 

هها   . جهنس لبهاس  را انتخاب کنیهد  لباستوانید رنگ  یز میدکوراسیون آرایشگاه ن

 زیهرا  اسهت؛ مههم   نیز بسهیار  پرسنل رضایت و باکیفیت باشد.قابل شستشو  حتماً
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بسهیار    نباشهد  مهورد پسندشهان  اگهر   بپوشهند و  در طهول روز را  لباس ها باید آن

بها پرسهنل خهود      فهرم از سهفار  و طراحهی لبهاس     قبل . حتماًاست دهنده آزار

 ورت کنید.مش

 ها ای حرفه برندۀ برگ

گدویم کده اخدالق نیکدو را در      خواهد موفق شود می به هر کسی که می»

 البر هودبرد  «خودت پرورش بده.

طهرز برخهورد او بها مشهتری       یکی از مهم ترین عوامل موفقیت یک آرایشهگر 

 مشهتریان  درواقهع  .کنهد  مهی ا رفتهار  ه ای مانند حرفه  ای است. یک آرایشگر حرفه

اگهر شهما طهرز برخهورد     . او تا خدماتهند د اهمیت می آرایشگربه اخالق  بیشتر

ایهد و اگهر    کار خود کهرده  و درست با مشتری را بدانید  مشتری را متعهد به کسب

رای را به تواند مشتریان زیهادی     میبگیردای قرار  این تعهد در کنار یک کار حرفه

 شما جذب کند.

ای  واند شما را به یهک آرایشهگر حرفهه   ت ی نمیطرز رفتار درست با مشتر تنها

ای  بلکه رفتار شما با همکاران  پرسنل و رقبایتان نیز در رفتهار حرفهه    تبدیل کند

زمانی که پشت سر همکاران یها مهدیر سهالن صهحبت      است.ر گذاتأ یرشما بسیار 

نماییهد؛ زیهرا    اعتمادی مشتری را نسبت به خودتان فراهم مهی  کنید  زمینه بی می

 پندارد شما احتماالً پشت سر او نیز بدگویی خواهید کرد.   مشتری می
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بایسهت   کنید  مهی  از ابتدای ورود مشتری به سالن تا زمانی که او را بدرقه می

همواره برای او احساسات مثبت و آرامش ایجاد کنید. هنگامی کهه مشهتری وارد   

ی زیبهایی شهود. بها     ها شود  باید متوجه تغییرات این سالن با دیگر سالن سالن می

توجه به امکانات و سلیقۀ خود  حس خوبی برای مشتری خلق کنیهد و در ایجهاد   

توانیهد ورودی سهالن را    فرد از خالقیت خود بهره ببرید. شما می به فضایی منحصر

با شمع  گل و عود متمایز کنید؛ مشتری با مشاهدۀ این کارههای کوچهک  حهس    

 داشت.خوبی نسبت به سالن شما خواهد 

 امهروز  در شما موفقیت تمام نمایید؛ زیرا ایجاد مدت طوالنی با مشتری خود  روابط

 دلیهل  بهود. بهه   خواههد  دیگهران  با روابطتان کیفیت اساس   بر دوران شغلی ۀدر ادام و

انجهام   کهه  آننه ۀتا دربار نیستند قادر معموالً مشتریان آرایشگری  پینیدگی خدمات

 و شهما  بهه  تها  ناچارنهد  گیری تصمیم ها برای آن باشند. تهداش دقیقی دهید قضاوت می

 و نسهبت بهه   دارد اولویت ارتباط مشتریان  بیشتر برای امروزه کنند. اعتماد ادعاهایتان

خهورد.   رقهم مهی   خوب ارتباط ا ر در همیشگی خدمات دارد. بیشتری اهمیت خدمات

 دارد. نهام  فهرو   ارتباطات این مراحل  مدل است که مرحله 5 فرو  خدمات شامل

اعتمهاد   توسهعۀ  و ایجهاد  شهود   می شامل را فرو  از درصد53حدود  که مرحله اولین

 بهه  و االت خوب از مشهتری ؤس پرسیدن کار  این برای انجام راه بهترین است. مشتری

 های اوست. پاس  به سپردن گو  دقت
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 بهر  تمرکهز  شهود   این پروسهه را شهامل مهی    از درصد 23 که فرو  از دوم مرحلۀ

 بفهمیهد؛  تها  کنیهد  تهال   اول» :گویهد  مهی  کووی است. استفان مشتری های خواسته

 اینکهه  فهمیهدن  برای تال  و پرسیدن سؤال با «.بفهمند را شما تا کنید تال  سپس

 یابد. اعتماد او به شما افزایش می کمک کند  مشتری به تواند می خدمات شما چگونه

 درصد 13 شامل که گردد می راهکارها آغاز ۀارائ مرحلۀ یعنی سوم مرحلۀ در اینجا

 بها  چگونهه  دهید می نشان مشتری به قسمت این باشد. در می مدل ارتباطات فرو  از

 مشهتری  نیازهای دقت به باشد. داشته بهتری عملکرد تواند می دهید  می ارائه که آننه

 درصهد 23 کهه  چههارم  مرحلۀ در دهید. مطابقت خدمات خود های ویوگی و مزایا با را

 خهدمات شهما   آیها  کهه  کنهد  تائیهد  تا بخواهید مشتری شود  از شامل می را مانده باقی

 و بگیریهد  را خهود  تصمیم که بخواهید مشتری از یا نه؟! سازد می برآورده را او نیازهای

   تمام کنید. را فرو 

 ۀدربهار  پرسیدن سؤال با است. شده بنا اعتماد اساس بر فرو  ارتباطات مدل

 افهزایش  های او اعتماد را پاس  به دادن گو  مشتاقانه با سپس و مشتری نیازهای

 مشهتری  اعتمهاد  دهیهد   گهو   دقهت  بها  و بپرسهید  بیشتری سؤال هرچه دهید.

ایهد    کهرده  جلهب  را کهافی  اعتمهاد  کهه  برسهید  ای نقطه به وقتی یابد. می افزایش

 فهرو   برای یمناسب ۀتواند گزین می مشتری این آیا که دهید تشخیص توانید می

 شما باشد یا نه؟! خدمات
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آرایشهگران   .ارتباطاتندد  کارشناس کهه  هستند هایی آن آرایشگران  بهترین

 روی بر را تمرکز خود کنند  تمام صحبت خدمات خود ۀدربار اینکه از برتر  پیش

درآمهد بیشهتری نسهبت بهه سهایر       دهنهد؛ بنهابراین   مهی  قهرار  ارتباط با مشهتری 

 آرایشگران دارند.  

 با تان روابط کیفیت توسط زندگی در شما موفقیت و شادی دررد۸۵»

   تریسی برایان  «گردد. می تعیین دیگران

 چهاردهم: گفتگوی

 ۀنحهو  و اخالق مشتریان  با ارتباط در شما موفقیت به توجه با رضایی خانم -

 ؟دانید می مؤ ر او پیشرفت در چقدر را آرایشگر یک ارتباط

و  الزم ههای  اما داشتن مههارت  ؛ندارد آکادمیکتحصیالت  نیاز به آرایشگریشغل 

تیپ شخصیتی مناسب ایهن شهغل را   همننین اگر کسی   .هو  ارتباطی الزامی است

 یابد. تا حد زیادی افزایش می اومیزان موفقیت و رضایت شغلی   داشته باشد

رتباط ا توانایی ایجادهمننین  باشد.ی شخصیت جذاب دارای بایدآرایشگر یک 

کهه مشهتری    ای گونهه  به ؛مشتری را داشته باشد به آرامشانتقال حس امنیت و  و

 آرایشهگر یک  . هنگامی کهبسپارداو ای توانای ه بدون استرس خود  را به دست

مضافی برای  ۀانرژی و انگیز  بیند ا  می در چهره رارضایت مشتری   کار پایاندر 

 .کند پیدا می رافعالیت در این حوزه  ۀادام
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که با پشت سر گذاشتن حهداقل   بگیریددر نظر  راور مثال عروس خانمی ط هب

ای مضهطرب روی صهندلی    با چههره  مراسم عروسی صب  روز  ناآرام  در ۀیک هفت

بها یهک    .عروس اسهت آرام کردن   کار این ترین بخش مهم نظرم  به است. نشسته

کنید که  یادآوری او بهکنید و  تر آسانرا  روز او توانید میزیبا  جملۀلبخند و یک 

از  حتمهاً  و ایهن اطمینهان را بدهیهد کهه     لذت ببهرد  لحظاتتمام این  فقط باید از

 عضهالت بها   چههره بهر روی یهک    میکهاپ انجام  شک . بینتیجه راضی خواهد بود

خواهد  مضطربمنقبض و  عضالتبا ای  چهرهاز کار روی تر  آرام  راحتریلکس و 

 ست.برد ا -برد معاملۀین یک . ابود

و  مشهتریان افهزایش رقابهت  بلهوغ     خهاطر  بهامروزه مدیریت ارتباط با مشتری 

پیشرفت سریع تکنولوژی  بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت ارتبهاط بها   

 یک طوری کهشود   محسوب می در صنعت زیباییمشتری یک استراتوی کلیدی 

 درصهد 93 باشهد.  شتریان مینیازمند تمرکز بر نیازهای مماندگاری  برای آرایشگاه 

بنابراین بستگی دارد؛ سالن با او  پرسنلبرخورد و ارتباط  ۀنحوانتخاب مشتری به 

و  داشهته باشهید   مشتریانبا خود   معاشرتبرخورد و  ۀنحوباید توجه زیادی روی 

. کنههد نفههوذآداب و رفتههار پرسههنل در دل مشههتری   کنیههد. بایههدروی آن کههار 

 رفتارتهان  خهاطر   به  نباشد خوب الزم ۀانداز شما به حتی اگر خدمات صورت دراین

 مشتری بازهم رضایت کافی را دارد.



 

 رضایی لی لی سبک به موفقیت
 

91 

خهود بهرای کسهب رضهایت مشهتری       مجموعهۀ لی رضایی از تمام تهوان   خانم لی

اند تا با حفت مشتریان فعلی  اقدامی در جهت جهذب مشهتریان جدیهد     استفاده کرده

تها   ه اسهت فاداری مشهتریان باعهث شهد   رقابت و کاهش و یِروند افزایشداشته باشند. 

کهه ایهن امهر     پیدا کنند تمایلمحور  محور به مشتری خدمات جای به های زیبایی سالن

نیازههای   روی بهر  های زیبایی ایشان کامالً رعایت شده اسهت. بایهد   در مجموعه سالن

 شده در آرایشگاه. خدمات ارائهتا ویوگی بیشتری شود مشتری تمرکز 

 :۱۴عملی  تمرین

توانهد بهه    زیهادی مهی   نکهات  کنیهد.  تمرکهز  ارتباطات روی بر دیگری چیز هر از بیش

 نیازههای  از کهه  وقتهی  .کمهک کنهد    زیبهایی   ههای  در سالن  مشتری  با  ارتباط  مدیریت

 صهحبت  قرار است بهرای او انجهام دهیهد    که خدماتی ۀدربار باید شدید  آگاه مشتری

   گیرد. می صورت خود خودبه فرو  شد  قوی ارتباط مشتری با شما که وقتی کنید.

هنگام مشاوره با مشتری برای انجام خدمات  هرگز نباید بهاالی سهر مشهتری    

سهط    بایستید و با نگاه از باال به پایین به او مشاوره دهید. بایهد بها مشهتری ههم    

باشید تا ارتباط دوستانه و قابل اعتمادی بهین شهما شهکل بگیهرد. اگهر مشهتری       

ما نیز بنشینید و اگر ایستاده است او را دعوت به نشسهتن کنیهد   نشسته است  ش

هایتهان بهرای او قابهل     تا ارتباط چشمی مناسبی بین شما برقرار شهود و صهحبت  

منظور مشاوره و توصیه  حهس صهمیمیت     در  باشد. نشستن در کنار مشتری به

 دهد. دلگرمی و توجه را به وی انتقال می
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دنبهال   عواقهب بزرگهی را بهه    توانهد  میای کوچک رفتارهدر ارتباط با مشتری  

لنهد  بها صهدای ب  فریاد زدن در محیط سالن یها صهحبت کهردن     مثالً  داشته باشد

ممکن است صدای دستبند  گاهی بشنوند.صدایتان را   که کل آرایشگاهای  گونه به

   .باشددهنده  آزاریا النگویی که شما در دست دارید در گو  مشتری 

؛ زیهرا  کنیهد بهدگویی   خهود  پشت سر همکاران  مشتری حضورهرگز نباید در 

در برخهی از مواقهع مشهتری بهه      گهردد.  این کار باعث سلب اعتماد مشهتری مهی  

دلیهل ناراضهی    صحبت کردن یا کنکا  درمورد همکاران شما عالقه دارد و یها بهه  

کنهد؛ در ایهن موقعیهت     بودن از خدمات همکارتان  شروع به ایراد گرفتن از او می

هترین واکنش این است که وارد بازی مشتری نشوید و اجازۀ بهدگویی در مهورد   ب

 همکاران را به وی ندهید.

ایهن   .دارد خهود نباشید که برخورد بدی بها کارکنهان    آرایشگرانیاز آن دسته 

 .امور ممکن است باعث استرس مشتری شود

قهرار   خود رسهرگز هنگام کار از موبایلتان استفاده نکنید و آن را دور از دست

دهیهد. در حهین   استراحت جواب  زمانها را در  ها و تماس بهتر است پیغام. دهید

و  هها  منهدی  عالقهه و از او در مورد کنیهد با مشتری ارتبهاط برقهرار    انجام خدمات 

 بپرسید.  سؤالهایش  سرگرمی

تواند بسهیار   دلیل مجاورت زیاد آرایشگر با مشتری  بوی بد دهان یا بدن می به
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خهدمات بهه مشهتری حتمهاً دو       ۀبایست قبهل از ارائه   ردهنده باشد. شما میآزا

مالیهم هرگهز غافهل     ۀاز تا یر مثبت عطرههایی بها رایحه   و گرفته و خوشبو باشید 

خود اهمیت  ۀبایست در کنار رعایت نظافت شخصی  به تغذی نشوید. همننین می

 زیهرا  پرهیهز کنیهد؛   های زیاد  سیر  پیاز و سیگار کشیدن دهید و از خوردن ادویه

 شود. دادن مشتری می موجب از دست این مسئله سریعاً

 ۀهای تخصصی ما در موسسه  موارد تنها بخشی از آموز   گرامی! این خوانندۀ

توانید بهه سهایت دنیهای تحهول بهه       باشد. برای آگاهی بیشتر می دنیای تحول می

آموزشهی بها   -پکیج صهوتی  تهیۀمراجعه نمایید تا با  ol.comwww.dtahavآدرس 

های کهاربردی ارتباطهات را فهرا گرفتهه و در شهغلتان       شیوه «مؤ رارتباط »عنوان 

  نتایج ها آموز  با پیگیری و اجرای دوره این کنندگان در شرکت استفاده نمایید.

 اند. درخشانی کسب کرده

 سالن! ویترین

ای هر فرد وابسته است و قدرت هر فرد به تیمش ه قدرت تیم به توانایی»

 فیل جکسون   «بستگی دارد.

یکی از دالیل بسیار مهم در موفقیت یک آرایشگر این است که اگر قرار اسهت  

عنهوان یهک    شهما بهه  هها را گلنهین کنهد.     ای از پرسنل استفاده کند  بایهد حرفهه  

 باشهید وسواس داشته   ای باید در استخدام و همکاری با آرایشگران حرفهآرایشگر

http://www.dtahavol.com/
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نبرد؛ چون بسهیاری از مهردم    سؤالرا زیر  شماتا کیفیت کار پرسنل  اعتبار و کار 

 را به یک چشم خواهند دید.  همۀ تیم کاری شما 

خهوبی انجهام    اگر پرسنل شما افرادی مبتدی باشند و خهدمات مشهتری را بهه   

ایهد؛ زیهرا    کرده رسد که گویی شما کار مشتری را خراب به نظر می طوریندهند  

بایهد  مشتری به شما اعتماد کرده است نه پرسهنلتان. پهس در انتخهاب پرسهنل      

توانیهد از همکهاران سهالن و     بسیار دقت داشته باشید. در کشهف ایهن مهوارد مهی    

 کنید. تحقیقمشتریان دائمی نیز 

هها ارز  قائهل شهوید.     ها باید بهرای آن  ای پس از استخدام و همکاری با حرفه

با اند  طرز برخوردشان  یک آرایشگر موفق با آرایشگرانی که شکست خوردهتفاوت 

 یسهالن شهما هسهتند و اگهر بهه ههر دلیله        ویترینبوده است. پرسنل  پرسنلشان

مهم دقت داشهته باشهید   نکتۀ روید. به این  می سؤالضعیف عمل کنند  شما زیر 

رشهان متعههد   هها را بهه کا   خهوبی برخهورد کنیهد  آن    بهه  خود که وقتی با پرسنل

کهار   و که باعث موفقیت کسب کنندکار  طوری ها شود آن این باعث میسازید و  می

 .شوندشما 

 . بایهد خواهید به موفقیت برسید بایهد ماننهد یهک رهبهر عمهل کنیهد       اگر می

مشکالت پرسنل را مشکالت خهود بدانیهد و بهرای حهل آن بکوشهید تها پرسهنل        

 جهای اینکهه پرسهنل    در زمان شلوغی سالن به مثالًبتوانند با تمام توان کار کنند. 
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یها   ایهن کهار را انجهام دهیهد    خسته را موظف به تمیز کردن سالن کنید  خودتان 

آیهد  وظهایف او را بهه عههده      وجود می هنگامی که برای یکی از پرسنل مشکلی به

 بگیرید.

ههای   هایشان یکهی از مشخصهه   منظور ارتقاء سط  توانایی حمایت از پرسنل به

داند که رشهد   می یک مدیر خوبای  آگاه و موفق است.  ی یک آرایشگر حرفهاصل

باید بهرای   پس ؛شود کار خود  می و در نهایت موجب رشد کسب تیمش توسعۀو 

ا را به ه ریزی و پیگیری مداوم داشته باشید و آن روز کردن پرسنل سالن  برنامه هب

 های آموزشی تشویق نمایید. گذراندن دوره

نباید هرگاه تمایهل   ما باید در قبال تیم کاری خود متعهد باشید وهمننین ش

کارها  و با دیگری جایگزین کنید. دلیل شکست اکثر کسب داشتید پرسنل سالن را

انهد و   ها در یک سالن زیبایی فعالیت داشهته  پرسنلی که سال همین موضوع است.

دادن  دسهت  از هکه  هسهتند  تهان  های اصهلی  سرمایه وخویی مشابه شما دارند  خلق

آگهاه باشهد     رقیبتانمطمئن باشید اگر  کار. و ها یعنی شکست قطعی در کسب آن

صهورت   کند و بهه  سرعت جذب می اید را به نیرویی که شما به اشتباه تعویض کرده

شما برای آموز  این پرسنل اسهتفاده  سالۀ های چندین  رایگان از ماحصل تال 

 کند. می

سالن زیبایی باید در نظر داشهته باشهید  تفکیهک     یکی دیگر از مواردی که در
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ایهن کهار    خدمات مختلف سالن زیبایی بر اساس تخصص و توانایی پرسنل اسهت. 

و  آیهد خدمات برای مشتریان به ارمغهان  ارائۀ شود تا حداکثر کیفیت در  باعث می

کهه یهک پرسهنل      کنیهد عمهل   ای گونه بهنباید  ویی شود.ج صرفه  در مصرف مواد

 زیادی را انجام دهد.خدمات 

افرادی است که برای او کدار   حرفۀمدیر خوب کسی است که نگران »

 اچ.ام برنز  «خودش. حرفۀکنند، نه  می

 گفتگوی پانزدهم:

 توسهعۀ  در باتجربهه  مهدیر  و آرایشهگر  یهک  عنوان به شما نقش رضایی خانم -

 چیست؟ پرسنلتان کاری

 امهور  پرسنل تمامی شامل که دارد وجود عمومی های آموز  رابطه  این در -

  مشهتری  بها  گهرفتن  ارتباط ۀنحو مثال طور به .ودش می خدمات کادر و دفتری

 اجرا .شود می داده آموز  جلسه چند طی که آراسته ظاهر و مناسب پوشش

 طهور  بهه  و سهالن  داخلهی  مدیریت با مستقیم طور هب شده  ذکر موارد رعایت و

 .شوند می پیگیری و نظارت  سیستم مدیریت با یرمستقیمغ

و بازخواست کهه   تنبیهلزوم  صورتزند و در  حرف اول  را می  تشویق پرسنل

 .است کمبسیار  گاهی

 هها  آن وری بههره کمک شهایانی بهه افهزایش      روحی و روانی پرسنل پشتیبانی
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 ای پشهتوانه و  حهامی  سهخت   لحظاتوقتی پرسنل مطمئن باشند که در کند.  می

کهار  صهمیمانه  شهوند   محسهوب مهی   آنبرندی که بخشی از  برای موفقیتِ  دارند

کهه   اسهت  . مهواردی بهوده  داننهد  میرا موفقیت خویش  سالنکنند و موفقیت  می

 امها  ؛بودنهد  خود کاری ۀرشتهای  برترین جزء ما درخشیدند و مجموعۀ رپرسنل د

  نتوانستند موقعیت خود را بین سایر رقبها حفهت کننهد    این تیم بعد از جدایی از 

خهود   حرفهۀ سیر نزولی را طی کردند و چه بسا مجبور به کنار گذاشهتن  تدریج  هب

 شدند.

 برای و بوده چه پرسنلتان و کاری تیم انتخاب برای شما معیار رضایی خانم -

 دارید؟ پیشنهادی چه پرسنل استخدام

 کهنم  مهی  سعی که است توجه مورد من برای رابطه این در مهم مولفۀ چند -

  باشد: موارد این اساس بر انتخابم

 بهه  آن انتقهال  و مثبهت  انهرژی  داشهتن   مشهتری  بها  ارتبهاط  ایجاد توانایی .2

 مشتری

 بودن روز به برای مستمر تال  و تخصصی ۀحوز در تسلط .1

 یا حرفه کاری اخالق داشتن .2

کهارگروهی  بهه   هها  آن تشهویق  و باکیفیهت بها اسهتخدام پرسهنل    خانم رضایی 

هنرمنهد عزیهز!    شهوند. معرفهی   ایران های برتر از آرایشگاهعنوان یکی  بهتوانستند 
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محهض   ها تال  کنیهد. بهه   داشتن آن باید در نگهپس از استخدام پرسنل مناسب  

اگهر شهما    بهه آن رسهیدگی کنیهد.    مشکلی بین پرسنل پهیش آمهد حتمهاً    اینکه

 در کنیهد   می صرف موارد سایر و تبلیغات سالن و ۀاجار های سنگینی بابت هزینه

گذارند. فرامو  نکنید اگر  نیروهای کاری شما از جان و توان خود مایه می عوض

ازدست خواهید  قطعاً مشتریان زیادی را کند  تر  را آرایشگاه  نیروی کاری شما

کار مزایای زیادی بهرای    این ؛ زیرادارید سعی کنید پرسنل را شاد و راضی نگه داد.

 شما خواهد داشت.  

 :۱۵تمرین عملی 

ۀ سهابق   میهزان تحصهیالت    مههارت استخدام پرسنل جدید عجله نکنیهد. بررسهی    در

نیازمند زمهان   قطعاًکه قرار است در آینده برای شما کار کنند  افرادیشغلی و توانایی 

 اعتمهاد  جدیهد  پرسنل به زود خیلی و امتحان بدون آرایشگاه  است. برخی از صاحبان

د. بهتههر اسههت قبههل از اسههتخدام ننههک مههی درسههت دردسههر خههود بههرای و کننههد مههی

 شهما  آرایشگاه به کار برای که افرادی از همیشه. بخواهید کار نمونه او از آرایشگر  یک

تواننهد یکهی از    نداشهته باشهند  مهی    مهدلی  اگهر . بخواهید کار نمونه کنند می مراجعه

 را ههها آن کههار کیفیههت آرایشههگرهای شههما را بههرای مههدل انتخههاب کننههد تهها      

 دوتها   یهک  مهدت  بهه  آزمایشی ۀدوریک  دراین است که افراد  ترین کار نهعاقال .ببینید

 .شوند استخدام   با عقد قراردادرضایت در صورتو  کنند فعالیت سالن شما در  هفته
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زیهر را انجهام    توانید موارد نیز میپرسنل سالن زیبایی خود  توسعۀدر رابطه با 

 دهید:

 ای حرفهه  خهود  کهار  در تا بگیرید رنظ در ها آن برای تخصصی هایی آموز  .2

 باشند.

 پرسهنلتان  بهه  را مشتری با مؤ ر ارتباط تخصصی  های آموز  بر  عالوه .1

 آمهوز   سهازند.  برقرار مشتریان با بهتری ارتباط بتوانند تا دهید آموز 

 بسیار ناراضی مشتریان با ارتباط ۀنحو و مشتری شناسی شخصیت بیان  فن

 است. مهم

 بهه  اشهتیاق  تها  کنید تعریف آن از و ببینید را پرسنل پیشرفت و اه توانایی .2

 شود. بیشتر و بهتر ها آن در کار انجام و پیشرفت

  اخهرا    استخدام  تیریمد یها آموز  توانید برای کسب اطالعات بیشتر  می

بهه آدرس   تحهول  یایه دن تیسها  در را یسهاز  ستمیس و کارکنان ز یانگ  قرارداد

www.dtahavol.com دیکن دنبال. 

 مداری مشتری تا شناسی مشتری از

مدا   ،او به ما وابسته نیست ؛های ماست ترین ناظر بر فعالیت مشتری مهم»

 مهاتما گاندی  «.به او وابسته هستیم

این در  کنید یو احساس م اید کسب نکرده چندانیموفقیت  آرایشگریاگر در 

http://www.dtahavol.com/
http://www.dtahavol.com/
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اید کهه   شده ای را تر  نکنید. شما وارد مسابقه بازیاید  میدان  چهره نبودهغل ش

 را یاد بگیرید. بازیاست قواعد  کافی

حفهت   .او وابسته است بهمشتری  ضامن بقای آرایشگر است و حیاتِ کار شما 

در دنیهای   رین مسهئله ته  ههم م .اسهت  وکار کسب ۀتوسع جزء ترین مشتری  سخت

جانهب   از غفلهت  ترین است. کوچک مداری مشتریو ری مشت آرایشگری  شناخت

 نارضهایتی . شود منجر ممکن است به نارضایتی مشتری و قطع ارتباط او آرایشگر

نیازههای   ههایی کهه   آرایشگاه شود. شود که مشتری به سمت رقبا جذب  می باعث

رقابهت   ۀاند  در عرصه  های خود قرار داده اولویت جزء را خدماتکیفیت و  مشتری

 هستند.تر  فقمو

ههای   نوعی فروشندگان هنر خود هستند؛ بنابراین باید از تکنیک آرایشگران به

از تیپ مشهتریان   بازاریابی و فروشندگی آگاهی داشته باشند. یک آرایشگر موفق 

 داند در هر موقعیتی با مشهتری خهود چگونهه رفتهار کنهد.      رد و میدا آگاهیخود 

چگونهه بایهد    عصبانیر به مشتریان تندخو و مؤ رسانی  خدمات ۀنحوطور مثال  به

از  بهات چنهدانی برخهوردار نیسهتند و      مشهاوره که در هنگام  یباشد؟ با مشتریان

  چگونهه بایهد رفتهار کهرد؟     دهنهد  مهی تغییهر رفتهار    گرمیبه  سردیاز  راحتی به

ناگهان  ولی ؛موافق هستند در ظاهر  کنید میهرچه برایشان تعریف مشتریانی که 

 .کند می تغییرنظرشان 
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را جلب  ها مشتریان را برطرف و اطمینان آن برخیشک  توان روشی میاز چه 

 آرایشگراید.  برخورد کرده کنند یکه فقط سؤال م مشتریانیبا  تاکنونکرد؟ حتماً 

فرو  به ایهن   های داشته باشد  الزم است تکنیک زیادی حوصلۀضمن اینکه باید 

  این تیهپ مشهتریان   شخصیتیِ زیربنایبداند که  و آموز  ببیندتیپ افراد را نیز 

 ترس است.

  فهرو   طنزگهویی و  رویهی  خهو  بها   تهوان  یکدام تیپ از مشتریان مه  ۀدربار

« مشهتری  رفتارشناسهی »باید خود را به  یک آرایشگر موفقرا خلق کرد؟  یمؤ ر

 یبهرا  تواند نمی  دیگر بوده استمؤ ر  خدمات ۀارائ برایمسلّ  کند. آننه تاکنون 

 آمیز باشد. در آینده موفقیت خدماتپیشبرد 

را مشاهده خواهید کرد کهه از نظهر    هایی   انسانبیندازید به اطراف نگاهیاگر 

اخالقی را خواهید یافت که از نظر  کسانیبا هم متفاوت هستند. همکاران و  رفتار

ار هها سهروک   دارنهد؛ امها بها آن    یمتفاوت رفتارهایهستند و  به یکدیگر شبیه کمتر

 دقیقی شناختدارید و یا در آینده ارتباط خواهید داشت. واقعیت این است که تا 

است غیرممکن  حدینداشته باشید  بسیار سخت و تا  مشتریان خوداز شخصیت 

 ارائه دهید.را  خدماتی ها که بتوانید در آینده به آن

 ای شخصیتی به این شرح است:ه ای از تیپ خالصه

 و در عین حال بسیار منظم هستند. عصبانی  تیپ مشتریان طلب: این عالی: 2تیپ 
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 حتهی  و هسهتند  دلسهوزی  حهس  دارای مشتریان تیپ این مهرطلب: :1 تیپ

 اسهت  ممکهن  مثهال  طهور  بهه  کننهد.  کمهک  خهود  آرایشهگر  بهه  دارند دوست

 کنند. دریافت را آن  باشند نداشته نیاز خدماتی به باوجوداینکه

 و کننهد  یمه  رفتهار  مهدیر  یهک  مثهل  تریانمش تیپ این طلب: ریاست :2 تیپ

 هستند. طلب شهرت العاده فوق

 هستند. حوصله یب بسیار و حرف کم مشتریان  تیپ این هنرطلب: :5 تیپ

 فکهر  زیهاد  خهدمات   دریافهت  بهرای  مشهتریان   تیهپ  این طلب: دانش :5 تیپ

 را آرایشهگر  سهختی  بهه  هها  آن .کننهد  یم توجه رقم و عدد به بسیار و کنند یم

 .کنند یم سؤال زیاد و پذیرند یم

 خهدمات  دریافهت  در زیهادی  تردیهد   مشهتریان  تیپ این طلب: عدالت :1 تیپ

 مانند. یم وفادار کنند  پیدا اعتماد آرایشگر به اگر اما ؛دارند

 ؛هستند خلق خو  و زبان خو  بسیار مشتریان  تیپ این طلب: تنوع :7 تیپ

 نیست. برخوردار چندانی  بات از رفتارشان اما

 قهاطع  و محکهم   خشهمگین  بسهیار  مشهتریان   تیهپ  این طلب: قدرت :1 تیپ

 کنند. می صحبت آرایشگر با قدرت موضع از و هستند

 آرایشهگر  بها  خونسهرد  و راحهت  بسیار مشتریان  تیپ این طلب: صل  :9 تیپ

 هستند. منصفی های انسان و کنند می برخورد
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شمند مشتریان اسهت. مشهتریان   مدیون وجود ارز آرایشگران کار  و کسب بقای

بهه   را لهذت  و احتهرام خهدمات   که بتوانند همهراه   کنند یمهایی مراجعه  به سالن

مشهتری ممکهن    تیهپ شخصهیتی   با شهناخت دقیهق   امردهند و این  ها هدیه آن

 .خواهد شد

در  شهما تواند اساس موفقیهت   ینم تنهایی بههرگز   بازاریابیاز علم  گیری بهره

خود  از علوم  بازاریابیدن دانش برشما باید ضمن باال باشد. وزیدنیای تجارت امر

 با رعایت بهره بگیرید.سازی مشتری  و متقاعدارتباطات   روانشناسی ماننددیگری 

سهمت   که شما را بهکنید  کسب می  خدمات ۀارائدر  جادویینوعی قدرت  این امر

ستراتوی در رابطه بها  در ادامه با چند ا .دهد یدر فرو  سوق م عالی عملکردهای

 شوید. مداری و متقاعدسازی مشتریان آشنا می مشتری

 از دید مشتری به خدمات خود. نگاه کردن ۱

بهوده  از خدمات شهما راضهی    مشتری بپرسید که آیااز خود را  سؤالاین همیشه 

 محیطهی  در شهوید  مطمهئن  بایهد   اینکه یک آرایشگر موفهق باشهید   برای ؟است

کنهد و   دهد  با مشتری همدلی مهی  آموز  می ،بخشد می هامال شما به که هستید

 کند. ای برتر را خلق میه ها تجربه با آن

 برای وقت خود و مشتریشدن ارزش قائل . ۲

ارز  زیهادی   هها  بهرای آن اید که زمهان   با افرادی زیادی برخورده تاکنون شک بی
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 ایهن  فکر یا دارید  ق رااین اخال شما نیز اگر ؛پردازند می اموربه  رندارد و خیلی دی

 خود را اصالح کنید. عادتیا و بیرون کنید سر خود را از  شغل

تهوهین بهه اوسهت و کهار     منزلهۀ  معطل کردن مشتری بهه   فرامو  نکنید که

ر  اگهر مهاهرترین   ته  . بهه بیهان سهاده   پهذیرد  را نمیمشتری  بهی نیز توهین ا حرفه

هرگهز    قائل نباشید  مشتری آرایشگر دنیا هم باشید ولی برای وقت مشتری ارز

 شما را انتخاب نخواهد کرد.

 . برخورد قاطعانه۳

ولهی آیها وقهت خهود      ؛در مورد ارز  وقت مشتری گفتهه شهد   در مطالب گذشته

وقت آرایشگر نیز بسهیار مههم   پاس  مثبت است  آرایشگر نیز دارای ارز  است؟ 

 تهداخل   بلکه باعث ستتا یرگذار اآرایشگر  روی تنها نه مشتری  تأخیر زیرا ؛است

هها   آن  ارز  و زمهان ه نهوعی تهوهین به   و  گهردد  میمشتریان سایر ندی ب زمان در

خواههد بهه موفقیهت برسهد       می ی کهبرای آرایشگر مشکلاین  .شود محسوب می

 قابل قبول نیست.

. حاضهر شهود   سهالن در  وقتبرای حل این مسئله از مشتری بخواهید که سر 

را در جریان ایهن  شما از قبل     بایدمراجعه نماید یشخصتواند در زمان م اگر نمی

. ایهن کهار باعهث    کنیهد  ریهزی  برنامهه کنسل شده  تا برای این زمان  کار قرار دهد

 شما دچار مشکل نشود. کارهم مشتری معطل نشود و هم شود تا  می
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 مشتریان نظرتعهد در قبال . ۴

 اعتهراض و  انتقهاد   نظربه های زیبایی توجه  یک اصل مهم در نظام مدیریت سالن

 اوبهه   آرایشهگر کهه   کنهد  مهی منتقهل   مشتریبه  را مشتریان است؛ زیرا این حس

 نیست. مشتریدنبال درآمدزایی از طریق  گذارد و تنها به احترام می

 جل، رضایت مشتریان. ۵

 ؛اسهت  کسب اعتمهاد و رضهایت مشهتریان    آرایشگر وظایف یک  ترین مهمیکی از 

بهه   امهر ایهن   شهوند. سالن  وفادار و همیشگیدیل به مشتریان تب ها آنکه  طوری

 بستگی دارد. آرایشگرهای شخصیتی و مدیریتی  توانایی

 عدم دریافت خدمات در رورت پشیمانیلقاء حس ا. ۶

بهه  حسهی را  برای متقاعدسازی مشتریان این است که  مؤ رهای  یکی از بهترین رو 

زنهدگی کهاملی نخواههد     دریافهت نکنهد   را  خهدمات کنیم که اگر این  منتقلمشتری 

 و پشهیمانی  حهس تهرس   لقاءماند. ا ناتمام می  خدماتاین  انجامبدون کار  داشت و 

 استفاده کند. خدماتتاناز در اولین فرصت  اوشود که  باعث می به مشتری

بقیۀ ساعت هوشمند نداشته باشید از  شما اگر مثال بیان این جمله که طور به

العهاده   این محصهول خهارق   های قابلیتوانید از ت و نمی مانید می افراد جامعه عقب

بها   دادن داشهته باشهد.   دسهت  تهرسِ از   مشتری شود که استفاده کنید  باعث می

 .کند اقدام میم برای خرید هولی باز ؛ندارد آن نیازیشاید به داشتن  حتی اینکه
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 خدماتادن د  نشان العاده . فوق۷

اسهت   خدماتدادن  خا  نشان  متقاعدسازی مشتریهای  یکی از بهترین تکنیک

از خهدمات خهود تعریهف     طهوری  بایهد کند.  سرعت ملزم به خرید می که فرد را به

بهه   خدماتتاندانید  می که حالیدر  شود؛ دریافت خدماتشنۀ ت  کنید که مشتری

 العاده نیستند. خارق مشتریبرای  دهید  نشان می که مای ه ندازها

 خدماتاز طریق قیمت  مشتریبازی با ذهن . ۸

 راهکار اول:

 اسهت  متقاعدسازی راهکارهای بهترین از یکی نیز مشتری ذهن با کردن بازی

 کهه  دهیهد  نمهایش  شهکلی  به را خود خدمات قیمت کند می کمک شما به که

 انتخهاب  در و دانسهته  عهالی  خهدمات  برای را شما پیشنهادی قیمت مشتری 

 از ههایی  قیمهت  یها  تومان هزار 599 مانند هایی قیمت تاکنون نکند. شک خود

 هیچ تومان هزار 533 با تومان هزار 599 قیمت واقع در اید. دیده را قبیل این

 533 از متهر ک خیلهی  قیمت این  ذهن با مواجه در و ظاهر در اما ؛ندارد یفرق

 .است نزدیک تومان هزار 533 به بیشتر و بوده تومان هزار

 راهکار دوم:

 یهک  صهفرهای  تعهداد  کهه  زمهانی  است. ها قیمت از صفر حذف  حالت دومین

 سهراغ  بهه  یفکهر  هیچ بدون  قیمت آن دیدن با مشتری شود  می زیاد خدمات
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 بهرای  مشتری کنید می حذف را اهصفر شما وقتی ولی ؛رود می بعدی خدمات

 افهزایش  نیز آن دریافت احتمال و شود می جذب شما خدمات ویوگی ۀمشاهد

 .دارد تومان 993 از کمتری بازخورد تومان 333٫993 مثال طور به ؛یابد می

 . استفاده از جادوی تخفیف۹

ههها مقطههوع  قیمههت»  خههدماتارائههۀ اشههتباه در  جمههالتتههرین  از مهههم مههورددو 

 دوست دارد را چانه زدن برای تخفیف مشتریاست.  «تخفیف نداریم» و «هستند

 اسهت؛ بنهابراین   تبدیل شده نمشتریا های عادتجدانشدنی از  جزئیبه این کار و 

 .کاری اشتباه است ندادن به مشتری  تخفیف

خواهد  تأمینمشتری نیز رضایت تو را  ،کن تأمینرضایت مشتری را »

 هیتر ویلیامز  «.کرد

 گفتگوی شانزدهم:

 حفهت  بهرای  شهما   کنندگان مراجعه متفاوت سالئق به توجه با رضایی خانم -

 داریههد؟ ای توصههیه چههه حههوزه ایههن در مههداری مشههتری و مشههتری رضههایت

 بهه  هها  آن کردن وفادار و مداری مشتری منظور به که هایی فعالیت خواهشمندم

 کنید. بیان را اید داده انجام خود خدمات

 آرایشهگر  یک باید مختلف سالئق با مشتری رضایت حفت برای معتقدم من -

 کامهل  لطتس  مختلف های بکسَ و ها رو  به خود تخصصی ۀحوز در ای حرفه
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 کهار   در تسهلط  و آگهاهی   دانهش  کنهد.  روز بهه  را خود همیشه و باشد داشته

 دارد. دنبال به را مشتری رضایت

به  منجر داریم اجرای شعار مشتریباید بگویم  سؤال قسمت دوم به پاس  در

 متفهاوتی  ههای  رو از مشتری حفت ارتباط با  ما برای .گردد میوفاداری مشتری 

طههور مثههال ارسههال  کنههیم. بههه اسههتفاده مههی و اینسههتاگرام پیامههک  سههایت مثههل 

بها   خهدمات  ۀ! ارائه تبریک تولد یا سال نهو  های مناسبتی به مشتریان مانند پیامک

کننهدگان   از دیگر مواردی است که برای کسب رضهایت مراجعهه   کیفیت باالترین

 هبه که شود  ام لحاظ می های زیبایی مداری در مجموعه سالن عزیز و حفت مشتری

 :بستگی دارد عاملدو 

 عالی   لوازم .1ای  پرسنل حرفه .2

 نیهز  مخاطبهان  کهار  در توانهد  مهی  که خود کاری دوران ۀخاطر بهترین لطفاً -

 بفرمائید؟ را باشد مفید

 بها  کهه  ای مشهاوره  طهی  و آمدند سالنم به خانمی روزی پیش  سال چندین -

 مراسهم  میکهاپ  دارنهد  تمایل عزیز مادر این عروس که گفتند داشتیم یکدیگر

 ایهن  مهالی  شرایط به توجه با متأسفانه اما شود؛ انجام بنده توسط ازدواجشان

  نداشت. وجود کار این انجام امکان زمانی ۀبره آن در شریف  ۀخانواد

 کهه  خواسهتم  گرامی مادر این از و پذیرفتم را درخواستشان وجود تمام با من
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 پذیرا فرزندشان  ازدوا  هدیۀ عنوان به را خدمات این خود  عروس به اطالع بدون

 ایهن  .آمد پدید وجودم در کمک اشتیاقِ از انگیز شگفت حسی زمان  آن در باشند.

 دوران ۀخهاطر  بهتهرین  بهرای  سهؤال  پرسیدن با که بود عالی و خوب آنقدر حس

 از بعهد  و خیهر  امهر  ایهن  پذیر  با کرد. خطور ذهنم به سریعاً خاطره این کاری 

 سهالنم  بهه  نهامی   بهت  عروس 25 به نزدیک روز همان در بزرگوار  ادرم آن رفتن

 کردم. مشاهده را خداوند نگاه لحظه  آن در من کردند. مراجعه

 زیبهایی  های سالن صاحبان بین رقابت شدت تداوم و اقتصادی شرایط خاطر به

 انهدازه  ایهن  تها  هرگهز  مشهتری   قلب در نفوذ و ذهن در ماندن باقی موضوعِ زنانه 

 حهل  راه تواند می موضوع این در رضایی خانم کاربردی های تکنیک بود. نشده مهم

 جهویی  صهرفه  باعث ایشان تدابیر به عمل با تا باشد آرایشگران سایر برای مناسبی

 در فعلههی شههرایط در اگههر .شههوند وری بهههره افههزایش و ههها هزینههه و وقههت در

 از و نکنیهد  ایجهاد  را الزم و صهحی   تحهول   زیبایی سالن  بازاریابی های استراتوی

 زیهادی  ههای  سهختی  با  نبرید بهره زمینه این در باتجربه و کرده تحصیل مشاوران

   شد. خواهید مواجه

 شهما انهد؟   به پایان رسیده شما برای مداری یابی و مشتری مشتریهای  آیا ایده

 مرکز تخصصی آمهوز   های آموزشی آنالین و آفالین با شرکت در دوره توانید می

کهار خهود    و ای بهه کسهب   دنیای تحهول  رونهق دوبهاره    های زیبایی سالن ۀو مشاور
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ههای فهردی و مهدیریتی     بها ههدف ارتقهاء مههارت    دنیای تحول  ۀببخشید. موسس

 رساندن شما به باالترین جایگاه شهغلی     تاهای زیبایی آرایشگران و مدیران سالن

 خواهد بود. کنارتاندر 

 :۱۶تمرین عملی 

 یمهدار  یمشهتر  یهها  ارز  و اصول به که دیاشترا د خود  فردی ۀوعدر مجم اگر

 انیمشتر که دیکن یم گمان اگر یحت ؛دینترس او کردن اخرا  از  نبود بندیپا شما

 بنهد یپا تهان یها ارز  بهه  ههم  بهاز   بهرد  خواهد خود همراه سالن شما از را یادیز

 .دیه کن قطهع  او بها  را همکهاری خهود   شهجاعانه  و دیه کن توکهل  خداوند به .دیباش

 ۀتوسهع  . دراسهت  شهجاعت   تیه موفق اصهول  نیتر مهم از یکی که دینکن فرامو 

 .دیباش داشته مدنظر را ریز ۀمرحل سه ستیبا یم یمدار یمشتر

 کهه  اسهت  نکتهه  نیه ا دانسهتن  یابیبازار ۀمحاسب در گام نیتر مهم و نیاول .2

 نیتهأم  را یو یازهها ین و یمشهتر  تیرضها  تواند می ییبایز سالن کی چگونه

   ؟دهد ارتقاء را آن تواند یم چگونه نماید؟

 .ردیگ یم شکل یرقابت طیمح با ارتباط در سالن یابیارز .1

 حهائز  هها  آن دگاهیه د و پرسهنل  ...( و یمهذهب  ی فرهنگ ی جتماعا) شیگرا .2

  .است تیاهم

 داشهته  یخهوب  کارمنهدان  کهه  دیباش داشته یخوب سالن دیوانت یم یزمان شما
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 .دیباشه  یخهوب  ریمهد  کهه  دیباشه  داشته یخوب کارمندان دیتوان یم یزمان و دیباش

 خهود  وجهود  در را هها  یوگه یو نیه ا سهت یبا یمه  دیباش خوب ریمد کی نکهیا یبرا

 :دیکن تیتقو

   پرسنل یبرا انداز شمچ تعریف -

   پرسنل به بخشیدن الهام و یآگاه -

   ها دگاهید شفاف انیب -

 یفکر توسعۀ و آموز  -

   پرسنل تیحما و تشویق -

 پرسنل با دونفره ارتباط حفت -

 ینگههدار  ی مشهتر  جهذب  لیه قب از شهگران یآرا بهه  یابیه بازار یها آموز  -

 ریمد کی یها یاستراتو و اه یگذار استیس از ... و یو با رابطه حفت ی مشتر

 قابهل  البته و معین یگاهیجا یدارا همواره ستیبا  می سالن ریمد .است خوب

 .باشد انیترمش یبرا دسترس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن پایانی

 ست. ترین راز کامیابی محبت، بزرگ

موفقیت در صنعت زیبایی هم سهاده و ههم مشهکل اسهت؛ سهاده اسهت اگهر        

اید  خودتان و این صنعت را بشناسید و دشوار است اگر ندانید به کجا قدم گذاشته

تها نکهات    کهنم ایهن کتهاب را چنهدین بهار بخوانیهد       و چه باید بکنید. توصیه می

کهار   ههای ذکرشهده را بهه    خوبی در  کنید. هنگامی که تمهرین  ارزشمند آن را به

هها  مهداومت و    کنهد؛ امها بایهد در انجهام تمهرین      وکارتان تغییر می ببندید  کسب

 صبوری داشته باشید.  
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خواهم تغییراتی که از طریق مطالعه و اجرای تمرینات ایهن کتهاب    از شما می

با مها بهه اشهترا      www.dtahavol.comاست را از طریق  در شغلتان ایجاد شده

 ۀمشهاور  مرکز تخصصهی های آموزشی  درصدی پکیج13های  بگذارید تا از تخفیف

صبرانه منتظر شهنیدن خبهر    بی مند گردید. ما تحول بهره دنیایهای زیبایی  سالن

 موفقیت شما عزیزان هستیم.

 

 

 

 

  

http://www.dtahavol.com/


 

 رضایی لی لی سبک به موفقیت
 

001 

 مآخذ و منابع

 تراشی ممنوع )برایان تریسی( بهانه 

 )رازهای سالن زیبایی من )فرشته الوندی 

 )روانشناسی ارتباط با مشتری )ابوالفضل صادقی 

 )زبان بدن )آلن پیز 

 فرو  شوید )برایان تریسی( ۀستار فوق 
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