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Wendy van Da Vinci heeft samen met haar collega’s tips voor je 
salon bedacht. Zodat jouw salon met deze tips weer extra omzet 
kan maken om de CoronaCrisis goed te maken. 
 
Deze tips zijn opgedeeld onder 4 richtlijnen: 
   

1. Ik wil meer nieuwe klanten 
2. Ik wil meer klanten die terugkomen 
3. Ik wil dat mijn klanten sneller terugkomen 
4. Ik wil dat mijn klanten per keer meer besteden 

 

Bereid deze marketingacties nu alvast voor in de periode dat je toch nog niet open kan met 

je salon. Zodat als je weer open mag, je direct voorbereidt bent om extra omzet te behalen.



 

1. Ik wil meer nieuwe klanten 

 

Elke dag één nieuwe klant blij maken met een goedkope knipbehandeling 

Maak een flyer die je door het dorp/stad laat verspreiden, een Facebook-post én een 

nieuwsbrief voor je klanten waarin je één maand lang elke dag één niet-klant blij maakt met 

een goedkopere behandeling, bijvoorbeeld een knipbehandeling nu voor 10 euro. 

Laat deze potentiële klanten een formulier invullen op je website en kies elke dag één niet-

klant uit die bij jou mag komen voor een (door jou te bepalen) behandeling. Als deze niet-klant 

vervolgens voor de behandeling is geweest, dan geef je ze een bon met terugkom-korting mee 

voor de volgende behandeling. Gegarandeerd dat jij hier nieuwe klanten mee werft die terug 

zullen komen in jouw salon. 

 
 

  



 

Begin met online boeken voor je klanten 

‘Schat, wanneer kan je naar de kapper?’ Vraagt vrouwlief aan haar man. Het komt veel voor 

dat de vrouw een afspraak maakt voor de man of de kinderen. Alleen als je dit samen aan de 

telefoon bespreekt kan het heel lang duren voor jullie een goede dag en tijd hebben gevonden 

wat zowel jou als salon als de man van de vrouw kan.  

Hoe handig is het wel niet als je je klant de mogelijkheid kan bieden om rustig op de bank 

online een afspraak te maken. Je klant is daardoor veel sneller in het maken van een afspraak. 

En.. hoeft overdag ook niet perse te bellen. Want online boeken gaat ook ’s avonds gewoon 

door 😊. 

 

 

  



 

Heel Vorden hangt vol: Kies je eigen prijs  

 

Deze tip gaat vooral op ‘durven’. Met onze eigen salon hebben we een keer in de nacht heel 

het dorp volgehangen met flyers van onze salon. Daarop stond dat ze alleen op de zaterdag 

zelf mochten bepalen hoeveel ze voor een knipbehandeling wilden geven. Doordat heel het 

dorp volhing met onze flyers kregen we hier veel gratis publiciteit voor. 

 

  



 

Laat je trouwe klanten een vriend/vriendin meenemen 

 

Elke salon heeft enthousiast klanten die graag aan anderen vertellen hoe blij ze zijn over hun 

nieuwe kapsel. Gebruik deze enthousiaste klanten als ambassadeurs om nieuwe klanten aan 

te trekken. Maak gebruik van de vriendinnenbon.  

Hoe werkt het?  

Laat jouw beste klanten je nieuwe klanten brengen. Geef je klanten een bon mee. Jouw 
bestaande klant krijgt € 7,50 korting op een kleurbehandeling zodra een vriendin van haar ook 
is geweest en ook die vriendin krijgt € 7,50 korting. 

 

 
  



 

 

2. Ik wil meer klanten die terugkomen 

 

Verloren klantenkaart  

Klanten die normaal om de 6 weken bij je in de salon komen zijn nu ineens al 20 weken niet bij 

je in de salon geweest. Deze klanten kan je beschouwen als verloren klanten. 

Je kan natuurlijk in je klantenbestand kijken en aan de laatste bezoekdatum (of receptenkaart) 

zien wie 20 weken of langer niet bij je in de salon is geweest. Je kunt ook je softwaresysteem 

gebruiken en een selectie maken door te sorteren op laatste bezoekdatum. Vervolgens maak 

je een kaart speciaal voor deze verloren klanten. In deze kaart zet je bijvoorbeeld een korting 

die je klant niet kan weerstaan en daardoor dus weer bij je terugkomt. Bijvoorbeeld 40% 

korting op een behandeling naar keuze. Als die verloren klant dan terugkomt is de taak weer 

aan jou om hem in je salon te behouden. 

 

 



 

 

Zwanger?  

Iedereen kent wel een collega die op verlof is geweest of nog moet gaan. Om ervoor te zorgen 

dat de vaste klanten van de zwangere collega wel naar jouw salon blijven komen zou je die 

vaste klanten een kaart mee kunnen geven of een persoonlijke brief kunnen sturen met de 

‘korting-om-een-andere-kapster-te-proberen’. Hiermee hoop je dat je klanten de andere 

kapster ook fijn vindt en naar jouw salon blijft komen totdat je zwangere collega weer terug is 

van haar verlof. 

 

  



 

Laat je klanten sparen 

Nederlanders zijn gek op sparen. Ze sparen bij de supermarkt, bij de bakker en ga zo maar 

door. Maak zelf een strippenkaart of gebruik hiervoor het spaarsysteem in je 

softwaresysteem.  

 

Geef je klant bij elk bezoek een x-aantal punten. Bijvoorbeeld, bij elke bestede euro krijgt jouw 

klant 10 punten op zijn account/kaart. Met deze punten kan jouw klant dan bepaalde 

extraatjes of kortingen in je salon krijgen.  

 

Een klant die al een hoop punten gespaard heeft wil deze niet zomaar kwijtraken door niet 

meer naar jouw salon te komen, maar wil ze graag inleveren voor iets extra’s of voor meer 

korting. 

 

Waarom 10 punten voor 1 euro? 

Je wilt graag dat je klant het gevoel krijgt beloond te worden voor zijn bezoek aan jouw salon. 

En dat doe je via een spaarsysteem. Je wilt niet 1 punt per besteedde euro geven. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat klanten liever 10 punten ontvangen per besteedde euro en voor 

een doel van 1000 punten sparen. Dan dat klanten 1 punt per euro krijgen en voor een doel van 

100 punten sparen. Het lijkt dan ook of het sparen sneller gaat voor de klant. 

Wat heb ik bij jou uitgegeven? 

Een argument is ook nog dat je wil voorkomen dat je klant precies weet hoeveel geld hij bij je 

heeft uitgegeven. Met 1 punt per besteedde euro is het erg duidelijk wat er uitgegeven is. Met 

10 punten per besteedde euro loopt het gespaarde getal zo snel op dat men stopt met 

rekenen. 

 

Beste Spaaractie voor je klant 

Laat je klanten sparen voor korting op een artikel naar keuze. Jij wilt graag je klant een mooi 

product adviseren. Maar vaak is de prijs een drempel voor je klant om het product te kopen. 

Laat je klanten daarom sparen voor punten bij elk bezoek in je salon. Heeft je klant 

bijvoorbeeld 1.000 punten gespaard? Dan geef je hem/haar € 5 korting op een artikel naar 

keuze. Dan heeft je klant een professioneel product tegen een hele goede prijs. En zal je klant 

dus eerder dat artikel kopen. Je klant blij en jij blij omdat je omzet voor artikelverkoop omhoog 

gaat. 

(Controleer wel even hoeveel korting je daadwerkelijk kan geven aan de klant tegen inlevering 

van punten. Doe eerst de verkoopprijs minus de inkoopprijs. Als daar dan ook nog € 5 van af 

kan en je nog geld overhoudt dan kan je dit bedrag doen. Anders geef je minder korting.) 

 

https://www.dvi.nl/post/spaart-jouw-klant-al


 

Promoot een behandeling via de Bonus 
Je bent vast wel eens in de Albert Heijn geweest en hebt zo’n bonuspas in je portomonnee. De 
Albert Heijn doet het heel slim, zodra ze een product willen promoten gooien ze het in de 
bonus. En hetzelfde kan jij doen!  

 
Wil je een behandeling stimuleren? Geef er bijvoorbeeld 3 maanden spaarpunten korting op! 
Voorbeeld: 3 maanden spaarpuntenkorting op highlights. 

Wat is dan de actie voor je klant: 

• Lever 3000 spaarpunten in 
• Ontvang 5 Highlights gratis 

 

 

 

 

  



 

3. Ik wil klanten die sneller terugkomen 

 

Retourtje Kapper 

Je klant komt bijvoorbeeld altijd eens in de 8 weken in jouw salon voor een behandeling. Stel je 

zorgt ervoor dat je klant niet om de 10 weken maar om de 6 weken komt, dan komt die klant 

dus vaker per jaar en heb jij een hogere omzet per klant. de  maar de huid mag eigenlijk ook 

wel eerder weer een goede verzorging krijgen, of de haren mogen echt wel om de 6 weken 

bijgepunt worden. Hoe zorg je er dan voor dat je klant sneller terugkomt? Stel Retourtje Kapper 

in en geef ‘retourkortingen’.  

Vraag bij het afrekenen of ze direct weer een nieuwe afspraak wilt maken en wijs je klant op de 

retourtje kapper korting. Alleen als ze gelijk bij jou een nieuwe afspraak maken voor over 4, 5 of 

6 weken dan krijgen ze de korting. 

- Kom binnen 4 weken terug: € 2,- korting 

- Kom binnen 5 weken terug: € 1,50 korting 

- Kom binnen 6 weken terug € 1,- korting 

 

 

  



 

Je klant sneller terug in je salon met een automatisch berichtje 

Een Da Vinci klant belde mij laatst op en vertelde dat ze een kapper-collega had gesproken. 
Die vertelde dat de klanten bij haar gewoon nog steeds om de 6 weken in de salon komen. De 
Da Vinci klant die mij nu belde gaf aan dat haar klanten steeds minder snel terugkomen in 
haar salon, nu zelfs al om de 9 weken! Zo jammer, gaf ze aan. 

Toen vertelde ik haar deze oplossing 
We noemen dat ook wel de Bezoekversneller, een automatisch bericht die je via SMS of E-mail 
naar de klant kan sturen na x weken na zijn laatste bezoek. Jij kan dit zelf bepalen. 

Wat zet je dan in het bericht? 
Ik gaf haar als tip: zet een leuke tip of leuk weetje om de maand in dit bericht, met daarbij gelijk 
een link naar je online boekingspagina. Zo denkt de klant ineens weer aan je en merkt dat 
hij/zij inderdaad weer geknipt of gekleurd moet worden. Je klant maakt gelijk weer een 
afspraak in je salon! 

Waarom vergeet de klant om naar de salon te gaan? 
Je klant is niet dagelijks bezig met jouw salon, en is dus ook niet hele dagen met zijn uiterlijk 
bezig. Daardoor is het makkelijk om te vergeten hoelang geleden het is geweest dat hij/zij bij 
de kapper is geweest. Als jij je klant een automatisch bericht stuurt na bijvoorbeeld 6 weken, 
dan is jouw salon weer top-of-mind en jouw klant zal zich beseffen: ‘ohja het is inderdaad 
weer tijd voor de kapper’. En maakt dan zijn afspraak. Sneller dan dat hij/zij er zelf weer aan 
zou denken. 

 

 



 

4. Ik wil klanten die per keer meer besteden 

 

Interne beloning voor je medewerkers 

Heb je het gevoel dat je soms alleen werkt aan meer omzet? En wil je graag je medewerkers 
daar ook bij betrekken? Dat kan heel simpel en dat ga ik je vertellen. 

Omzet per klant omhoog 
Je wilt graag de omzet in je salon verhogen. En wilt hierbij graag de hulp van je medewerker 
inschakelen. Begin dan bij een goede graadmeter, in dit geval het omzet per bezoek. Dit kan je 
gemakkelijk uit SMART salonsoftware halen. Noteer het beginpunt voor jou en je 
medewerkers. 

Stel je gemiddelde omzet per bezoek is € 30,-. En je wilt voor de zomervakantie dit naar € 
30,50 brengen. Hang dan wekelijks het omzet per bezoek op in het keukentje zodat elke 
medewerker dit kan zien. Krijgen jullie samen het voor elkaar om het beoogde omzet per 
bezoek te halen? Dan krijgen alle medewerkers een cadeautje, bijvoorbeeld een dinerbon, een 
digitale camera. Bedenk in ieder geval iets wat de medewerkers leuk vinden, of nog beter, laat 
hen ideeën opperen. 

Waarom zou je het doel maar 50 eurocent hoger zetten? 

• Het doel is haalbaar en realistisch 
• die 50 eurocent levert op jaarbasis € 2.500 extra omzet op 
• Stel je hebt een salon met € 150.000 omzet op jaarbasis. Dan heb je circa 5.000 

klantbezoeken per jaar. En dat maal die 50 eurocent is € 2.500. 

Probeer het eens, je zult verstelt staan dat dit lukt ? 

 

 



 

 

Actie voor je niet-kleurklanten  

Klanten die normaal alleen voor knippen bij jou in de komen en nog nooit een kleurbehandeling 

bij jou hebben gedaan. Die kan je eens een introductiekorting sturen. Bijvoorbeeld van 40% 

korting op de eerste kleurbehandeling. Klanten die dan normaal zelf thuis de kleur verven of 

nog nooit kunnen dan op een toegankelijke manier kennis maken met professioneel kleuren in 

de salon. Bevalt het? Dan zullen ze eerder geneigd zijn weer bij jou te komen voor een 

kleurbehandeling. 

 

  



 

Persoonlijk Productadvies 

 

Productverkoop is eng, dat vinden de medewerkers bij ons in de kapsalon ook. Daarom 

hebben wij daar iets op verzonnen: Product Advies kaartjes! 

 

Watte? 

Stel je voor. Een klant zit in je stoel en de haren zijn netjes gedaan. Nu ga je het haar iets 

stylen. Je doet er bijvoorbeeld Gel nummer 5 in. Je loopt vervolgens samen naar de kassa. Bij 

de kassa pak je een product-advies kaartje en schrijft daar het artikel op wat je in het haar bij 

de klant hebt gedaan. En geeft dit kaartje mee aan de klant. Met enkel de zin die je erbij 

vermeld: Mocht je dit product fijn vinden dan weet je hier nog welke ik nu bij je heb gebruikt :-).  

 

Eenmaal thuis 

Je klant erg tevreden over zijn kapsel, zelfs nog in de late avonduurtjes blijft het kapsel netjes 

zitten. Reken er maar op dat hij de volgende keer terugkomt met de vraag: 'Er is de vorige keer 

Gel nummer 5 gebruikt, zou ik daar wellicht een potje van mogen?'. 

 

 

 

 



 

Zet prijskaartjes bij je producten 

Als ik wel eens door een winkelstraat loop, of het nu in het buitenland is of in Nederland. Dan 
bekijk ik altijd etalages van kledingwinkels. Als ik iets moois zie dan zoek ik als eerste of er een 
prijsje bij staat. Staat er geen prijsje bij? Dan loop ik die winkel al niet eens naar binnen! 

Herken je dit gevoel ook? Kijk dan nu eens in je productenkast of tafeltje met jouw producten. 
Hoe ziet dat eruit? Stel je bent een klant, kan je dan ergens snel zien hoeveel die fijne shampoo 
kost of hoeveel die fijne huidcrème kost? 

Stel je eens voor, je gaat naar je kapper of naar je schoonheidsspecialist. En je haren worden 
zo heerlijk gewassen met een fijne en zachte shampoo. Je huid wordt lekker ingesmeerd met 
een fijne niet plakkende huidcrème. En je zou eigenlijk toch wel graag een potje mee naar huis 
willen nemen. Alleen… ben je dan een fortuin kwijt of zal je partner het niet eens merken dat je 
nog een extra product hebt gekocht? Dus de vraag.. hoeveel kost dat fijne product nu eigenlijk? 
Je kan nergens een prijskaartje ontdekken.. en je bent te bang om te vragen hoeveel het kost, 
stel het is heel duur dan durf je eigenlijk ook geen nee meer te zeggen. 

Tip: Zet duidelijke prijskaartjes bij je producten neer. Vertel aan je klant welk product je nu 

gebruikt en waar ze de producten kunnen bekijken. Probeer het eens uit 🙂 En wie weet kopen 
klanten eerder vanuit zichzelf een product bij je. 

 

 


