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Sous ts DE uERKELIJKHEID GEKKER DAN EEN scENARtoscHR:JVER zoU KUNNEN vERztNNtN. Dar oNr-

DEKTE EEN NAGELSTYLISTE /N EEIV GRoTE STAO, EÉN VAN HAAR KLANTEN BLEEK EEN RELATIE TE HEBBEN

MET EEN GEHUWDE unN, ZT VERTELDE ER MET STRALENDE OGEN OVER, MET VEEL ROMANTISCHE

DETAILs. Bu souutcE DETAILS ctNC ER EEN BELLETJE R/tvKEtElv.  Ew roEru DE MTNNAAR oP EEN

MIDDAC ZIJN GELIEFDE AFHAALDE IJIT DE NACELSTUDIO, WIST DE STYLISTE HET ZEKER:

DEZE CEHEIME LIEFDE WAS DE ECHTCENOOT VAN EEIV Á/VDERE VASTE

KLANT. Hot uon JE Nou ALS NA;ELSTYLIIT IMGAAN MET zo'N MIGE-

LtJK EXpLostEVE DRlEHoEKsvERHouotNo? Ze vBotc HET oNs DES-

KUNDIGE PANEL EN DAT KWAM MET HEEL VERSCHILLENDE ANTWOOR-

DEN, MET AANDACHT vooR DE sryLISTt,  ot  (utsscutrN) INWETENDE

ECHTGENOTE EN DE VERLIEFDE M//V/VARE5.

?,te!1ffi:'1
w#tr&ww$d

Driehoeksverhoud ing

1.1'--,t i1,

a,-r-ffi



-  - -or  PETRA Trulutssru

aerhonding...

ve r h o u #frrff Y sers x-r€r''& w c,$dw$'x$* * *
, t, uerhou,ding,,,o

' 
o ua'tng' à?i, n oeksve rh o u di n s...

ng, 
- 

. - vr' rt'' t'vv ^' ' !

rlr: *r+g*Ístyííst
,,Ook dit is iets wat kan voorkomen in je salon! Dus ook bij mij komt dit af en toe voor. En zo heb ik alt'tjd de

keuze gemaakt om er niets van te zeggen en me er niet mee te bemoeien' Het is natuurl i jk heel vervelend'

Aangezien je beide klanten wil  behouden, zal je met bepaalde dingen heel goed moeten op letten, neem ab-

soluut geen r isico, en niet zomaar klakkeloos een afspraak maken! Boek klant A' bi jvoorbeeld op een dinsdag

en klanl B op een woensdag. Wil len ze echter al lebei toch op dezelfde dag, hou er dan in ieder geval een Paar

uur tussen. En zo zie je rnrr,  *"",  hoe belangri jk het is dat je heel goed luistert naar klanten' Praat nooit over

andere klanten, want zoals nu bi j  jou het bel let je gaat r inkelen, gaat dit  ook bi j  klanten en dan zou het wel

eens een heel vervelende situatie kunnen worden. En klanten kwij t  raken, dat wi l  toch niemand? Dus wat mij

betreft: mondje dicht!"

Col inda Korbi in,  NAGEtSïYLlsr  lu Rot l rnontn,  Cot ' luon Natrs

,,Je bent een professional in het nagelvak, maar ook in dit onderdeel van hel ondernemetschap' Zw'rjgen js Soud en

soreken is zilver wordt wel een, g.r"td. Ho. u"rvelend en/of komisch het verhaal ook is: zwijgen! Je spreektnerglns
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,Als nagelstyliste ben je natuurlijk ook de praatpaal\ran je klanten. Daar komen privésituaties in voor. Maar het is belangrijk

datje nietde hoofidzaakwnje nagelstudio uithetoogverliest. Dat isje bedr'rjf zogoed mogelijkrunnen,zodaterwinstwordt

gegenereerd.ln hetgevalzoals beschreven, loop je de kansom minimaaltwee klantenteverliezen' Namelijkdevrouwvan

de man in kwestie, maarookzijn minnares.Als uitkomtdatbeiden klantbij jou zijn,zullen zij jou aanspreken overdesituatie'

En ze gaan waarschijnlijk jou Ceschuldigen uan partijdigheid. Ook al is dat niet terecht. De eerstvolgende keer dat de 'min-

nares,weer komt voor een behandeling en begint over haar geheime liefde, speel dan open kaaÉ. vertel dat de vrouwvan

haar minnaar ook klant is. Maak haar duidelijk dat je een bedrijf runt, waar je elke klant respecteert. En dat je op geen en-

kele manier betrokkenwilworden in deafhirel'
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