
 

Hoe kom je aan omzet terwijl je salon gesloten is? 

Ondanks dat dat je salon gesloten is en je klanten nu niet naar jou toekomen. Kan jij er 

natuurlijk wel voor zorgen dat jij (virtueel) naar je klant toekomt! En te zorgen voor net een klein 

beetje extra omzet terwijl je gesloten bent. 

1. Geef je klant aan dat je tegoedbonnen verkoopt 

Dus laat je klanten een tegoedbon kopen van bijvoorbeeld € 20 en dan krijgt je klant er 

van jou € 5 gratis bij op. Maak een tegoedbon (Sjabloon tegoedbon) voor € 25. Mail 

deze aan jou klant en stuur de digitale factuur (vanuit het Da Vinci programma) naar je 

klant.  

a. Hoe reken je de tegoedbon af en hoe verwerk je de betaling in het Da Vinci 

systeem? Klik hier 

2. Productverkoop 

Je klanten zullen wellicht nog wel een product nodig hebben van jouw salon. Dus stuur 

je klanten een E-mail en post dit op je Social media dat klanten alsnog een product bij 

jou kunnen kopen. Laat ze bijvoorbeeld bellen naar je salon of e-mailen. En stuur de 

kassabon digitaal naar je klant.  

a. Dit doe je heel simpel via het Da Vinci systeem na het afrekenen. 

3. Uitgroei Kleur Pakketjes voor zowel het hoofdhaar als wenkbrauwen 

Er zijn genoeg klanten die nu een dikke uitgroei van de hoofdharen hebben. Of de 

wenkbrauwen waren echt toe aan een nieuwe kleuring en dat laat nu even op zich 

wachten. Biedt je klanten dan nu een kleursetje voor thuis aan.  

a. Maak een kant en klaar kleursetje (weten wat je nodig hebt bekijk 

benodigheden document) En schrijf een instructie voor je klanten hoe dit werkt 

(bekijk Sjabloon instructie uitgroei kleur pakketje). 

b. Geef aan je klanten door wanneer ze dit pakketje bij je op zouden kunnen halen 

of dat jij ze het pakketje aan de deur brengt. 

c. Vertel het je klanten: 

i. Bel je uitgroei-kleur klanten na of degene die altijd wenkbrauwen laten 

verven en geef aan dat jij een kleursetje voor thuis voor ze hebt voor 

bedrag X.  

ii. Schrijf dit in een e-mail of SMS aan je kalnten 

iii. Post dit op Social Media 

https://www.graaghelpen.nl/corona-tegoedbon

