
Partner wydania: 

// jeszcze niedawnO HOtelOwe spa OferOwałO 
głównie zaBiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne. 

wraz z cOraz większą świadOmOścią gOści, 
a także z cOraz lepiej wykwalifikOwanym 

persOnelem, zaBiegi na twarz i ciałO stały się 
Bardziej specjalistyczne i prOfesjOnalne. 

na pOtrzeBy takicH zaBiegów pOtrzeBujemy 
szerOkiegO spektrum kOsmetyków. czym 

kierOwać się przy icH wyBOrze? //tekst: ewa karczewska

Abc
wyboRu
kosmetyków do strefy SPA

KilKa Kwestii wstępnych

– na początek warto uczciwie odpo-

wiedzieć sobie na kilka pytań. to nasz 

punkt wyjścia – radzi Anna tafelska, 

Dyrektor ds. współpracy z hotelami 

i sPA w klAPP cosmetics Polska. 

Rozważmy zatem:

•	 jaki profil ma nasze sPA i w czym 

się specjalizujemy (lub chcemy 

specjalizować, bo właśnie planu-

jemy rozszerzenie naszej oferty)?

•	 czy nastawiamy się głównie na 

pielęgnację ciała, czy twarzy? 

•	 czy nasze sPA będzie gabinetem 

odnowy i relaksu, czy bardziej kli-

niką z zabiegami medycyny kosme-

tycznej, a może medi-sPA, gdzie 

szeroką gamę usług stanowią 

zabiegi fizykalne?

•	 kim będzie nasz klient oraz czego 

będzie od nas oczekiwał? 

•	 jaką cenę jest skłonny zapłacić za 

nasze usługi?  

•	 co oferuje nasza najbliższa i naj-

większa konkurencja?

odpowiedzi na te pytania pozwolą 

nam przejść do kolejnej kwestii, 

a zatem poszukiwań jakościowych 

i wydajnych produktów. Gdzie takich 

szukać? – Zachęcam do udziału 

w targach kosmetycznych dla pro-

fesjonalistów, do czytania branżo-

wych magazynów dla kosmetyczek 

i terapeutów. Źródłem niezależnych 

opinii mogą być też fora interne-

towe oraz media społecznościowe – 

podpowiada Anna tafelska. i dodaje: 

– Aby empirycznie przekonać się, 

czy wyczytane wcześniej informa-

cje są prawdziwe, proponuję zapro-

sić dystrybutora wybranych marek na 

spotkanie handlowe oraz na pokaz 

kosmetyków, podczas którego można 

na sobie poczuć produkty oraz ich 

skuteczność.

Zawsze warto sprawdzić dystrybutora. 

w tym celu zasięgnijmy opinii innych 

obiektów, które z nim współpracują. 
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co jeszcze? – Dobry dystrybutor 

powinien rozwijać swojego kontra-

henta, aby wspólnie czerpać zyski 

z rosnącej sprzedaży, dlatego też 

ważnym aspektem jest wsparcie mar-

ketingowe udzielone przez dystry-

butora dla sPA (ulotki, informatory, 

wspólne reklamy czy akcje na por-

talach społecznościowych). Dobry 

wizerunek marki kosmetycznej powo-

duje, że klient ma do niej większe 

zaufanie, a to powoduje, że chętniej 

zakupi ten produkt niż inny, mniej 

znany. co więcej, kosmetyk to bar-

dzo ważny element składowy naszej 

oferty, ale zdecydowanie nie jedyny, 

który ma wpływ na nasz sukces. to 

ludzie wykonują zabiegi i jeżeli per-

sonel nie będzie dobrze wyszko-

lony, to nie będzie dobrze rekomen-

dował zabiegów i kosmetyków i nie 

wykona poprawnie zabiegów, przez 

co nasza sprzedaż będzie niższa. Dla-

tego dostępność szkoleń i poziom 

wiedzy szkoleniowców stojących za 

dana marką są kluczowe. Pamiętajmy 

też, że to dystrybutor będzie naszym 

pierwszym kontaktem i od jego zdol-

ności komunikacyjnych, znajomości 

produktów i oferty, a także szybko-

ści w działaniu i dosyłaniu produktów 

zależy to, czy pomoże nam w roz-

woju sPA, czy go spowolni – mówi 

Anna tafelska. – bardzo ważny jest 

czas realizacji zamówień przesy-

łek. Dziś powiedzenie „czas to pie-

niądz” jest bardziej prawdziwe niż 

kiedykolwiek wcześniej. Dobry dys-

trybutor postara się, aby zamówiony 

towar dotarł w możliwe najkrótszym 

terminie. Zdarzyło mi się w piątek 

w nocy nadawać towar przesyłką 

konduktorską, aby produkty znalazły 

się u klienta na drugim końcu Polski 

następnego dnia rano, pomimo że 

firmy kurierskie odmówiły przesyłki –  

dodaje. 

producent, dostawca, 

produKt, jego opaKowanie 

i cena – co jest ważne?

wybraliśmy dystrybutora, to teraz 

czas na produkty. czym powinniśmy 

kierować się przy ich wyborze? oka-

zuje się, że w przypadku kosmety-

ków do sPA wszystko ma znaczenie, 

bo to system naczyń połączonych.  

– Producent decyduje o  składzie 

produktu oraz kształcie i szacie gra-

ficznej opakowania. Dostawca to 

często dystrybutor marki, który co 

prawda nie ma wpływu na wymie-

nione czynniki, ale stanowi dla nas 

wizytówkę marki, pierwszy kontakt 

oraz jest odpowiedzialny za szkolenia 

z zastosowania tych produktów i za 

ich ewentualne reklamacje. jakość 

produktu wpływa z kolei na jego sku-

teczność, a opakowanie ułatwia nam 

dozowanie produktu, wpływa zna-

cząco na cenę kosmetyku oraz ma 

ogromne walory wizualne, a to prze-

kłada się na wysokość sprzedaży – 

tłumaczy Anna tafelska. 

– Producent odpowiada za bez-

pieczeństwo produktu, czyli prze-

badaną jakość. Rosnący popyt na 

masaże i kosmetykę spowodował, 

że na rynku pojawiają się wciąż nowi 

dostawcy kosmetyków o różnych 

składach i różnej jakości. Aby kosme-

tyk był bezpieczny, powinien zostać 

poddany badaniom oraz w swoim 

składzie nie powinien zawierać nie-

bezpiecznych składników określa-

nych przez prawo, które rzecz jasna 

jest różne w każdym kraju. na przy-

kład w Polsce parafina jest wciąż 

dopuszczana w kosmetyce, podczas 

gdy w niemczech już została zaka-

zana. Decydując się na współpracę 

z nowym dostawcą, warto sprawdzić, 

czy kosmetyki przez niego propono-

wane posiadają certyfikaty jakości, np. 

iso, oraz czy składy tych kosmety-

ków podążają za wiodącymi normami 

na rynku, a może są przestarzałe 

i wkrótce możemy spodziewać się 

ich wycofania lub zdelegalizowania. 

Drugi czynnik to cena i wydajność 

produktu. jak we wszystkich innych 

dziedzinach, ceny kosmetyków są 

bardzo zróżnicowane, dlatego dobrze 

jest dobrać produkt, który ceną 

będzie odpowiadał naszej grupie 

docelowej klientów. jeżeli planujemy 

w sPA wysokie ceny zabiegów i obie-

cujemy ich ogromną skuteczność, 

upewnijmy się, że kosmetyk, który 

odgrywa w zabiegach znaczącą rolę, 

pomoże nam w spełnieniu tej obiet-

nicy. Dodatkowo, porównując ceny 

konkurencyjnych produktów, porów-

najmy również ich wydajność. Dla 

przykładu: cena opakowania 100 ml  

kremu może się różnić, podczas 

gdy cena aplikacji tego kremu na  

1 osobę może być już taka sama. nie 

komenTarz eksperCki  //

jednym z priorytetów firmy klAPP, zaraz po najwyższej jakości produktów, 

jakie oferujemy, jest nieustanna edukacja klientów i to nie tylko w zakresie 

kosmetologii, ale również, a czasem przede wszystkim, w zakresie sprzedaży 

i prowadzenia biznesu kosmetycznego. nasza oferta szkoleniowa to najważ-

niejszy aspekt działania w branży profesjonalnej. bez dogłębnej znajomości 

procedur wykonywania zabiegów, substancji aktywnych i ich ukierunkowania 

na rozwiązywanie poszczególnych problemów skórnych, jak i umiejętności 

pozyskania klienta, jego obsługi i przywiązania do gabinetu nie da się dzisiaj 

zadowolić odbiorców usług gabinetów kosmetycznych. staramy się, aby za-

równo jakość naszych produktów, marketing oraz obsługa klienta, jak i opieka 

od strony merytorycznej i biznesowej dawały poczucie spokoju o swój biznes 

i pewność zadowolenia klienta.  

w naszym zespole zatrudniamy osoby o bardzo wysokich kompetencjach 

i ogromnym doświadczeniu w budowaniu i prowadzeniu hotelowych sPA. 

umożliwia nam to budowanie bardzo szerokiej oferty sPA, co przy gamie pra-

wie 800 produktów daje możliwość różnorodności i dedykacji oferty dla każ-

dego klienta z osobna.  stworzyliśmy również księgi procedur nie tylko zabie-

gowych, ale przede wszystkim biznesowych, które ugruntowane są 35-letnim 

doświadczeniem marki klAPP w 65 krajach na całym świecie. 

jesteśmy bardzo dumni z pozycji osiągniętej na rynku i ogromnej liczby ga-

binetów i sPA, które nam już zaufały i kontynuują z nami 

współpracę pomimo wygaśnięcia pierwszych umów. 

Rosnąca liczba stałych klientów to dla nas najlepsze po-

dziękowanie za włożony wysiłek w ich rozwój i obsługę.

Katarzyna Romczyk
członek Zarządu klAPP cosMetics PolskA
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porównujmy więc cen całych opako-

wań, lecz koszty zużycia produktu na 

1 zabieg – radzi Anna tafelska.

świadomy gość 

i jego potrzeby

współczesny gość hotelowego sPA 

to coraz częściej gość świadomy, 

poszukujący profesjonalnych usług 

z wykorzystaniem wysokojakościo-

wych produktów o dobrym składzie. 

nie powinny nas więc dziwić pytania 

gości o skład kosmetyków, szczegól-

nie przy wyborze zabiegów na twarz. 

w przypadku masażu nasi goście 

będą raczej weryfikować umiejęt-

ności masażysty niż skład olejku do 

masażu, choć ten będzie ważny dla 

samego masażysty, który niejedno-

krotnie masuje hotelowych gości cały 

dzień i ma z nim nieustanny kontakt. 

Ale świadomy gość to także taki, który 

zadowolony po zabiegu może być 

zainteresowany zakupem kosme-

tyku na potrzeby domowe. czy dać 

naszym gościom szansę na poczu-

cie się w domu niczym w hotelowym 

sPA? – oczywiście, że powinniśmy! 

nawet mamy taki obowiązek! Rolą 

kosmetyczki jest wykonanie zabiegu, 

ale również pomoc klientowi w jego 

problemach skórnych oraz eduka-

cja gościa w kwestii dbania o skórę. 

Drogerie i markety są pełne kosme-

tyków i trudno bez fachowej pomocy 

wybrać dobry kosmetyk w rozsądnej 

cenie, jeżeli nie skończyliśmy fakul-

tetu z  biochemii. Dobry kosme-

tolog dba o swojego gościa i pod-

czas wizyty proponuje odpowiednio 

dobraną pielęgnację. Gość decyduje, 

czy z tej porady chce skorzystać, czy 

nie. Z mojego doświadczenia trenera 

sprzedaży w sPA wynika, że najbar-

dziej zadowolone klientki to te, które 

otrzymały kompleksową obsługę, 

czyli świetny zabieg z dobrym masa-

żem, poradę, jak pielęgnować skórę, 

oraz wskazania, jakie kosmetyki do 

tego użyć – mówi Anna tafelska. 

warto też zatrzymać się chwilę na 

składzie produktów. Mówi się, że im 

krótszy skład kosmetyków, tym lepiej 

dla ciała. to zasada, która tylko czę-

ściowo sprawdza się w odniesieniu 

do kosmetyków specjalistycznych.  

– Proszę zwrócić uwagę, że w więk-

szości kosmetyków na pierwszym 

miejscu znajduje się woda. czy zatem 

dając klientowi wodę i zagęszczacz, 

czyli bardzo krótką listę składników, 

dajemy mu dobry produkt?  Dobry 

produkt powinien zawierać składniki 

odżywcze dla skóry lub kierunkowo 

działające na problem oraz nośniki, 

które je przetransportują w głąb skóry. 

Ponieważ składników jest mnóstwo, 

często mają skomplikowane che-

miczne nazwy, a składy inci podane 

na opakowaniu są najczęściej po łaci-

nie, dlatego trudno jest nam ocenić 

skład poszczególnych preparatów. 

i tu wracam do roli dobrego kosme-

tologa, aby to on wytłumaczył swo-

jemu klientowi, co dany kosmetyk 

zawiera i jaka z tego wynika korzyść 

dla użytkownika i jego skóry – mówi 

Anna tafelska. Do tego mamy do czy-

nienia z rosnącym trendem na bio-

kosmetyki: – Pojawienie się takiego 

trendu skłania zarówno producen-

tów, jak i odbiorców do większego 

zainteresowania tematem składów 

kosmetyków. oczywiście pojęcie bio 

jest tak szerokie i nieusystematyzo-

wane, że podobnie jak w przypadku 

żywności, budzi kontrowersje. wierzę 

jednak, że dobre firmy będą potra-

fiły udokumentować odpowiednimi 

certyfikatami, dlaczego ich produkty 

zasługują na miano bio. uczelnie 

kosmetyczne, kolorowe magazyny 

oraz portale internetowe powinny 

natomiast uświadamiać konsumen-

tów, co oznacza nurt bio w kosme-

tyce, aby klienci nie dawali się oszu-

kać nieuczciwym producentom przez 

manipulacje słowami bio lub eco 

tylko po to, by uzyskać wyższą cenę 

produktu – przekonuje Anna tafelska.

coraz częściej do sPA trafiają też 

osoby z  alergiami skórnymi lub 

o konkretnych preferencjach doty-

czących kosmetyków, a my jesteśmy 

zobowiązani sprostać ich oczekiwa-

niom.  – każda szanująca się marka 

kosmetyczna ma w swojej ofercie 

odpowiedź na różne potrzeby skóry. 

Znajdziemy w  ich ofertach linie 

kosmetyczne z międzynarodowymi 

certyfikatami świadczącymi o ekolo-

gicznym pochodzeniu preparatów, 

jak i kosmetyki dla skrajnych alergi-

ków, których zadaniem jest pomoc 

w odzyskaniu właściwości obronnych 

skóry przed szkodliwymi czynnikami 

zewnętrznymi. wraz z szerzącymi 

się nietolerancjami pokarmowymi 

odkryto nietolerancje skórne, np. nie-

tolerancję glutenu lub alkoholu. czym 

więcej ograniczeń, tym jednak wybór 

dostępnych kosmetyków się zawęża –  

tłumaczy Anna tafelska. 

nie tylKo KosmetyKi

kosmetyki do sPA to jednak nie 

wszystko, potrzebne nam też będą 

środki higieniczne (ręczniki wielokrot-

nego użytku, ręczniki jednorazowe, 

w tym z rolki, a także serwetki). w nie 

możemy zaopatrzyć się albo w hur-

towni kosmetycznej, albo u profe-

sjonalnego dystrybutora. największe 

i najbardziej rozpoznawalne marki 

kosmetyczne kosmetyki profesjonal-

nej do zabiegów posiadają wyspe-

cjalizowanych dystrybutorów, któ-

rzy tworzą swoją sieć handlowców 

oraz szkoleniowców, dzięki czemu 

sPA otrzymuje dedykowaną osobę 

do kontaktu i opieki. na co zwrócić 

uwagę, wybierając środki higieniczne? 

– Zawsze na pierwszym miejscu sta-

wiam jakość współpracy i produktu 

oraz czas reakcji na potrzeby sPA 

i czas realizacji zamówienia. Ponie-

waż jednak tych materiałów zużywa 

się w sPA bardzo dużo, ważna jest 

też cena. nie zachęcam do zakupów 

najtańszych materiałów kosztem ich 

jakości, ale zachęcam wszystkich kie-

rowników do skoncentrowania zaku-

pów u jednego dostawcy i wynego-

cjowanie rabatu w zamian za stałą 

współpracę – radzi Anna tafelska. 

anna TafeLska //
ekspert

hotelarz, kiedyś menedżer sPA, 

dziś dyrektor ds. współpracy z ho-

telami i sPA w klAPP cosmetics  

sp. z o.o. wykładowca wyższej 

szkoły biznesu i nauk o Zdrowiu 

w Łodzi, trener z zakresu sprzedaży 

i obsługi klienta. 
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