
25 tips voor 
een volle Salon

Wil je tijd en geld besparen voor je salon?
Bij Aimy helpen we je graag. 

Test onze slimme tools gratis!
Ga naar: meetaimy.com

Derk - oprichter Aimy

slimme tools voor saloneigenaren

1. Gebruik eens een ander medium voor herinneringen dan e-mail, 
 bijvoorbeeld Whatsapp

3. Maak gebruik van opvallende buttons op je website. Zorg ervoor 
 dat de knoppen waarvan je wilt dat de klanten erop drukken opvallen

5. Meet het websitebezoek, zo kan je meer uit je website halen

7. Vraag je klanten om een Google Review, zo kom je hoger 
 in Google te staan

9. Zorg voor een aantrekkelijke hoofdkop/titel op je website

11. Maak je website en e-mails persoonlijk, hiermee bind je klanten

13. Vertel je persoonlijke verhaal op instagram, 
   zo krijg je sneller meer volgers

15. Verzamel zoveel mogelijk gegevens van een klant. 
   Zo kan je ze ook bereiken

17. Maak mooie foto’s van je salon, een mooie foto verkoopt beter

19. Praat met collega’s! Zo leer je ook wat andere kappers online doen

21. Maak gebruik van een tool zoals Mailchimp of Active campaign, 
   hiermee kan je klanten actief mailen

23. Laat de kappers op je website zien, zo weet de klant door wie die 
   behandelt gaat worden

25. Richt een pinterest inspiratie pagina in, zo zien klanten wat voor 
   kwaliteit je aflevert

2. Stuur elke nieuwe klant een welkom mail

4. Zorg dat je website altijd mobiel vriendelijk is

6. Meld je aan voor Google MijnBedrijf, en vergroot je bereik

8. Vergeet je klanten niet te feliciteren met zijn of haar verjaardag

10. Help je klanten in de zoektocht naar de juiste behandeling door filters 

12. Koppel je telefoonnummer aan een Whatsapp business account, 
    zo kan je automatisch reageren

14. Vraag na elke behandeling om een tag op instagram of facebook

16. Deel tips en tricks met klanten, zo help je ze ook tussen de afspraken 

18. Zorg dat je kasoverzicht direct geexporteerd kan worden met een 
   boekhoudrapport naar exact

20. Plaats eens een poll op instagram of facebook om te weten wat 
   je klanten willen

22. Maak een professioneel e-mailadres aan, komt al professioneler over

24. Voeg een meetcode toe aan je boekingswidget, zo kan je meten waar 
   de boekingen vandaan komen

“Door Aimy hebben we meer inzicht in onze salons 
 en halen we meer uit ons klantenbestand”

Gilbert - Coiures Gilbert


