
Jak zacząć? 
– wypowiedzi ekspertów

Twój  biznes

Agnieszka Broda, wizażystka,  
właścicielka Biar Beauty Group 

Branża kosmetyczna jest wymagająca. Jeżeli chce się osiągnąć sukces, warto być także zo-
rientowanym w trendach w makijażu i proponować swoim klientkom usługi z zakresu styli-
zacji i wizażu – takie jak na przykład profesjonalne przedłużanie rzęs. Poza tym trzeba pamię-
tać, że nie wolno przestać się uczyć – oferta salonu pozostanie konkurencyjna dotąd, dopóki 
będziesz się doszkalać, poznawać nowe techniki i zabiegi, ćwiczyć swoje umiejętności pod 
okiem fachowców.

Paulina Jelonek, 
specjalista kosmetyki profesjonalnej 
Bielenda Kosmetyki Naturalne

Tworzenie i rozwijanie własnego centrum urody będzie łatwiejsze jeśli skorzystasz z po-
mocy doświadczonego partnera. Wprowadzając do swojego menu zabiegowego propo-
zycje jednej marki (lub wyróżniając je jako wiodące w ofercie) możesz liczyć na dodatkowe 
korzyści ze strony jej dystrybutora. Dzięki takiej współpracy otrzymasz nie tylko atrakcyjne 
warunki cenowe, ale również dostęp do know-how firmy, organizowanych przez nią szko-
leń czy materiałów marketingowych, które ułatwią Ci pozyskiwanie nowych klientów. 
Ofertę usług swojego miejsca buduj przy tym od podstaw – w każdym menu powinny zna-
leźć się standardowe i uniwersalne propozycje kosmetycznych zabiegów oczyszczających, 
nawilżających czy odmładzających.

Anita Gołębiowska, kosmetolog,  
właścicielka salonu „Cleopatra” w Płocku,  
Mistrzyni Polski Makijażu Permanetnego 2010

Usługi kosmetyczne to całokształt przedsięwzięcia – połączenie profesjonalnej wiedzy, do-
świadczenia (staże, praktyki, szkolenia itp.), postawy człowieka, talentu i kreatywności. 
Kosmetyka to działalność usługowa, wymagająca zintegrowanej komunikacji na różnych 
poziomach. Ważne jest miejsce usytuowania lokalu, wybór strategii marketingowej, do-
bór personelu oraz pełna dyspozycyjność (nawet 7 dni w tygodniu od rana do wieczora). 
Działalność ewoluuje, należy iść więc z prądem zachowując jednocześnie podstawowe 
wartości i zasady. Jako profesjonalista z 20-letnim doświadczeniem muszę stwierdzić,  
że w Polsce wyrastają jak grzyby po deszczu miejsca, które z góry zakładają zarobienie  
tzw. szybkich pieniędzy. Takie założenie w branży usługowej to pomyłka. Do działalności 
kosmetycznej pasuje przysłowie: „Diabeł tkwi w szczegółach”. Ważna jest pasja, doświad-
czenie, wyznaczanie celów i pokonywania przeciwności, ale także zamiłowanie do este-
tyki, chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia. Niezwykle istotna jest też umiejętność pracy 
z ludźmi. Nie należy zapominać o pokorze i szacunku wobec klientów, pracowników i sa-
mego siebie, a jednocześnie pamiętać, że optymizm i wiara budują przyszłość. 

Małgorzata Zdziebko-Zięba,  
PR Manager Organique, autorka wielu tekstów  
na temat zdrowia, urody i marketingu

Początki zawsze są trudne, a szczególnie w branżach, w których jest duża konkurencja. 
Wystarczy jednak dobry biznesplan, wysoki profesjonalizm i dużo pozytywnej energii,  
a przedsięwzięcie ma dużą szansę na powodzenie. Najważniejszy jest jasno określony 
cel, dobra lokalizacja i celnie dostosowana polityka cenowa. Wybierając miejsce na nowo 
powstały salon należy przeanalizować typ klienta, który ma szansę nas odnaleźć. Teraz 
wystarczy do niego dostosować rodzaj usług, wystrój wnętrza oraz politykę cenową. Nie 
obędzie się również bez strony internetowej i komunikacji na portalach społecznościo-
wych. Coraz więcej pań wyszukuje usługi za pomocą internetu, zatem nie możemy po-
zostać w tyle.

Izabela Stelmaszyk 
kosmetolog, właścicielka firmy IMS

Każdy z nas zaczynał inaczej, ale nadszedł taki moment, kiedy 
nasze drogi w jakiś sposób skrzyżowały się, i dziś możemy wy-
powiadać się na ten sam temat. Tak jest w każdej branży, w każ-
dej dziedzinie życia. Myślę, iż najważniejszy jest fakt, aby nasza 
praca zrodziła się z pasji. Ktoś kiedyś powiedział: „róbmy w życiu 
to, co daje nam satysfakcję, a jeśli przy okazji możemy na tym 
zarobić jakieś pieniądze, to jest to niebywałe szczęście”. W mojej 
branży często spotykam się z ludźmi, którzy marzą o szybkich  

i łatwych pieniądzach. Żyją chwilą, otwierają piękne salony, ku-
pują drogie sprzęty, akcesoria itp. nie mając wiele doświadcze-
nia w branży. I nie mija wiele czasu, kiedy dowiaduję się, że danej 
firmy (gabinetu) już nie ma. Myślę, iż nie tędy droga. Nie bójmy 
się wyzwań, ale dajmy sobie trochę czasu, bądźmy cierpliwi  
i wytrwali w dążeniach do celu, wyznaczajmy sobie cele małe, 
ale na wyciągnięcie ręki i cieszmy się nimi, to buduje. Zawsze po-
wtarzam stare przysłowie, że „nie od razu Kraków zbudowano!”  
i do wszystkiego podchodzę z pokorą. Szanuję firmy rodzinne, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo te są prawdziwymi 
perełkami, gdzie dba się o człowieka i jego potrzeby (nie patrząc 
czy jest on pracownikiem czy klientem). Na pewno znajdą się  
tacy, którzy się ze mną nie zgodzą, jednak uważam, że „lepszy 
wróbel w garści niż gołąb na dachu!”. 

Branża kosmetyczna w dzisiejszych czasach nie jest ła-
twa. Konkurencja ogromna i na dodatek nie śpi, ce-
ny dumpingowane, szara strefa coraz szersza. Jak się 
odnaleźć? Myślę, że pierwszym i najważniejszym kro-
kiem jest ukończenie dobrej uczelni. Same kursy i szko-
lenia nie wystarczą. Doświadczenie – jak najbardziej, 
ale nie starajmy się podpatrywać innych. Ćwiczmy włas-
ny umysł, ćwiczmy wyobraźnię, ćwiczmy dłonie. Zawód 
kosmetyczki/kosmetologa ma w sobie coś z artyzmu. 
Aby osiągnąć sukces, nie możemy pracować szablono-
wo. To nie pędzel czy narzędzie tworzy dzieło, ale nasza 
wyobraźnia, umiejętności, poczucie piękna i estetyki. 
Wiedza i doświadczenie są atutami, z którymi możemy 
zawojować świat!


