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IEVADS

• Mērķis: Attīstīt izglītojamā izpratni par klienta vajadzībām un vēlmēm, 
un to, ko viņš gaida no meistara skaistumkopšanas salonā.

• Uzdevums:  Balstoties uz saskarsmes teorijas pamatatziņām un pieredzi, 
rosināt izglītojamos diskutēt par vajadzību un vēlmju aspektiem 
komunikācijā.

• Sasniedzamais rezultāts: Izpratne par klienta vajadzībām un vēlmēm, 
peroniskās un lietišķās saskarsmes prasmju un iemaņu pilnveide.



Ko vēlas klients?

Lai pret viņu izturas:

• ar cieņu,

• izpratni,

• pieklājīgi,

• ar interesi,

• ar iejūtību,

• godīgi,

• ēlas izjust apmierinājumu, ka pakalpojums ir izdotās naudas vērts.



Kādu attieksmi izvēlēties saskarsmē ar klientu?

• Labvēlīgu
▫ Palīdz saglabāt klientus, palielina to skaitu.

▫ Apmierināts klients izplata pozitīvu informāciju.

▫ Apmierina klienta vēlmes.

▫ Samazina sūdzības.

▫ Veido pozitīvu salona tēlu.

▫ Veicina peļņas pieaugumu.

▫ Veicina darbinieku lepnumu.

▫ Rada strādājošo lielāku atdevi darbam.



Kā var paust labvēlīgu attieksmi?

• Darbojoties pacietīgi.

• Parādot, ka izprastas klienta vēlmes.

• Veicot darbu profesionāli.

• Ievērojot ētikas normas.



Kas rada nevērību attieksmē pret klientu?

• Nevērība.

• Nav pārliecības par savām spējām.

• Nav labas attiecības starp kolēģiem.

• Nav izpratnes par sava darba būtību.

• Nav intereses par savu darbu.



Pozitīvā tēla veidošana

Ir tikai viena iespēja radīt pirmo iespaidu! 

Tajā:

55 %  vizuālais tēls

38 %  kā izturās

7 % teiktā saturs



Kam pievēršam uzmanību veidojot pozitīvu tēlu?

• Matiem

• Ādai

• Rokām

• Kurpēm

• Apģērbam

• Smaržām



Kā veidot komunikāciju ar klientu?

• Runāt laipni un pieklājīgi.

• Smaidīt dabiski.

• Cienīt klienta laiku, neliekot lieki gaidīt.

• Ļaut justies viņam gaidītam, vienīgajam. 

• Pievērsties tikai viņam (nedalīta uzmanība).

• Sarunājoties skatīties acīs.

• Uzrunāt vārdā.



Kā veidot komunikāciju ar klientu?

• Klienta klātbūtnē neēst un nedzert.

• Izteikt klientam tiešu vai netiešu atzinību.

• Ignorēt aizskarošas replikas.

• Sniegt klientam informāciju viņam saprotamā valodā.

• Neprecīzu vai nepareizu informāciju lietišķi izlabot.

Kā veidot komunikāciju ar neizlēmīgu, noslēgtu klientu?



Telefoniskajā sarunā

• Jānosauc sava salona nosaukums, savs vārds vai amats.

• Ja iespējams, klients jāuzrunā vārdā.

• Jābūt sagatavotam pierakstu papīram un rakstāmajam.

• Jārunā skaidri un saprotami.

• Nedrīkst sniegt neskaidru, izvairīgu, nenoteiktu atbildi.

• Pirmajam klausuli jāļauj nolikt klientam.



Rakstiski

• Jāievēro lietišķās sarakstes prasības.

• Laikā un precīzi jāatbild uz klientu sūtījumiem.

• Labais tonis - apsveikumi svētkos un nozīmīgos notikumos.



Kas nepatīk klientiem?

• Friziera nevīžīgā āriene.

• Higiēnas prasību neievērošana.

• Neskaidra runa.

• Neuzmanība un izklaidība.

• Klienta pārtraukšana.

• Familiaritāte.

• Sadalīta uzmanība un blakus nodarbes.

• Vienlaicīgi vairāku klientu apkalpošana.



Kā noskaidrot klienta vajadzības un vēlmes?

• Izrādīt interesi.

• Uzmanīgi ieklausīties klienta teiktajā.

• Uzdot jautājumus, kas atklāj klienta vēlmes (atvērtie jautājumi).

• Pārliecināties, vai esat pareizi sapratis.



Veiksmīgas apkalpošanas atslēga ir

Konsultēt

⇩

Pārliecināt

⇩

Ieteikt



Katrai sarunai pārdodot pakalpojumu ir trīs posmi:

• Kontakta nodibināšana, iespaida radīšana.

•Orientēšanās situācijā- klienta tipa noskaidrošana.

• Pārliecināšana.



Izšķir vairākus klientu tipus pēc uzvedības pazīmēm:

Līdzsvarotais.

Nejaušais.

Neizlēmīgais.

Noslēgtais.

Viszinis.

Neapmierinātais.



Līdzsvarotais

• Zina, ko grib un ir noskaņots lietišķi, mērķtiecīgi.

• Uzvedība ir līdzsarota un racionāla. 

• Iespējams, viņš jau ir patstāvīgais klients.



Nejaušais

• Klients-garāmgājējs, kurš vai nu pie jums iegriezies nejauši, 
un vēl pats īsti nezina ko grib.

• Klients,kurš iegriezies vienkārši paskatīties. 
• Vai arī vēlas uzzināt jūsu kā speciālista viedokli kādā 

jautājumā.
• Uzvedība kopumā līdzsvarota, taču to raksturo zināma 

neizlēmība.

Iespējams, viņš kļūs par jūsu klientu. Atkarīgs no attieksmes 
un komunikācijas.



Neizlēmīgais

• Ārēji uztraukts un nervozs.
• Nervozas roku kustības.
• Ne par ko īsti neinteresējas.
• nespēj izlemt, ko viņam vajag.
• Bieži saka : «varētu», «varbūt», «patiesībā».

Ieteicams dot viņiem laiku apdomāties, tas palīdz pieņemt lēmumu. 
Jāuzdot slēgtie jautājumi.
Veiksmīgas komunikācijas gadījumā, visticamāk viņš var kļūt par jūsu 
regulāro klientu.



Noslēgtais

• Ārēji bikls, nemanāms, sevī noslēdzies.
• Neuzkrītošs.
• Bieži sakrustotas rokas ķermeņa priekšā.
• Izvairās no acu kontakta.
• Viņa galvenā problēma: nevar izteikt savas vēlmes, taču zina, ko vēlas.
• Katra jauna vieta - diskomforts.

Veiksmīgas saskarsmes gadījumā viņš var kļūt par regulāru klientu, jo parasti nepatīk 
mainīt vietas.

Ieteicams izturēties draudzīgi, jāuzdod atvērtie jautājumi, jāļauj viņiem izteikties, lai 
labāk izprastu viņu vēlmes.



Viszinis
• Runā skaļi un daudz it īpaši par to, ko piedāvā jūsu 

konkurenti un kas tiem labāks.
• Patīk pamācīt, ieteikt.
• Vēlas radīt kompetenta cilvēka iespaidu.
• Viņš ir klients daudziem.

Šiem klientiem jāizsaka atzinība, viņi to ļoti gaida,-
«jūs tiešām esat labi informēts!» 
Taču aplama informācija mierīgi un lietišķi jāizlabo.



Neapmierinātais

• Viņš ir neapmierināts, tas atspoguļojas sejā, balsī, izteikumos, 
uzvedībā.

• Var būt agresīvi noskaņots, nekaunīgs.
• Var izteikt aizskarošas piezīmes.
• Uzvedība provocējoša.
• Kustības straujas, kustas mērķtiecīgi, runā pārliecinoši.
• Ir redzams, ka meklē kādu uz kuru izgāzt dusmas.
• Ļoti neērts klients.

Ieteicams ignorēt nekaunīgas piezīmes. Jājautā, ko klients vēlas, 
un viņš jāapkalpo ātri un precīzi.



Secinājumi 

1. Labvēlīga attieksme pret klientu ir pamats ilgtermiņa attiecību 
nodibināšanai un klientu piesaistei skaistumkopšanas salonā.

2. Ārējā tēla veidošana ir viens no izšķirošajiem faktoriem, veidojot 
pozitīvu  saskarsmi un sadarbību ar klientu.

3. Klientu psiholoģiskajā klasifikācijā pēc uzvedības pazīmēm izšķir 6. 
klientu tipus. Veidojot komunikāciju, svarīgi ne tikai atpazīt, bet 
katram klientam atrast individuālu,  neatkārtojamu pieeju,  lai spētu 
vienoties par efektīvu risinājumu.
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Paldies par uzmanību!


