
 

Hoe vertel ik het mijn klanten? 

Hoe communiceer je met je klanten over de tijdelijke sluiten? En eventuele updates daarna? 

Bijvoorbeeld of de salons vanaf 7 april weer open mogen. En zo ja, is dat dan met aangepaste 

maatregelen? We geven je graag een aantal tips hoe je kan blijven communiceren met je 

klanten. 

1. Online Boeken voor je klanten 

Heb jij online boeken voor je klanten aanstaan? Zorg ervoor dat klanten na de 

CoronaCrisis in ieder geval weer bij jou afspraken in kunnen boeken. Dat zorgt voor een 

stuk commitment van de kant van jouw klant naar jouw salon toe. Je wilt namelijk niet 

dat ze na de crisis ineens naar een andere salon gaan omdat ze daar wel snel terecht 

kunnen voor een afspraak. 

a. Hoe je dit instelt in je online boekingstool van Da Vinci klik hier: 

b. Hoe je een bericht in je online boekingstool van Da Vinci neerzet om te vertellen 

dat je even gesloten bent maar na periode x wel weer online te boeken bent klik 

hier. 

2. De telefoon van de salon 

a. Spreek de voicemail in van de telefoon van je salon met de status van jouw 

salon 

b. Schakel als dat mogelijk is de telefoon van de salon door naar jouw mobiele 

nummer zodat je toch bereikbaar blijft voor je klanten terwijl je niet in de salon 

bent. 

3. Houd je klanten op de hoogte  

Geef informatie over de status van je salon en eventuele andere activiteiten, zoals 

productenverkoop via een SMS of E-mail van je softwaresysteem. 

a. Hoe je dit doet vanuit Da Vinci? Klik hier. 

4. Hang een briefje op de deur van jouw salon  

Als klanten langs je salon lopen weten ook zij direct wat de status is van je salon. En 

vertel hierop ook of je eventuele andere activiteiten nog wel aanbiedt, zoals de verkoop 

van tegoedbonnen en producten. 

5. Blijf posten op Social Media 

Het kan soms lastig zijn wat je in de tijd dat je salon gesloten is moet posten op je 

kanalen. Maar ook hierbij is het van belang om je klant op de hoogte te houden. Wat je 

dan zou kunnen posten? Bekijk dan de Contentkalender. 

https://www.youtube.com/watch?v=vqj8x3iavPE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=yLzVfm_QLwc&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=yLzVfm_QLwc&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=PsJ_8t_VAr4&t=7s

