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Pastel Color

Meer informatie:  Lisap Benelux B.V.  •  0475-342903  •  www.lisap.nl 

NIEUWE  semi-permanente  

PASTELEFFECT  kleuring
 

verrijkt met Organisch Proteïne Complex

Geheel AMMONIA VRIJ en verrijkt 
met ORGANISCH PROTEÏNE COMPLEX 
waardoor de natuurlijke haarstructuur 
gerespecteerd wordt. In deze nieuwe 
formule is Lisaplex™ Bond Saver verwerkt. 

Lisaplex™ Pastel Color is crèmig en kan 
gemakkelijk gemengd worden. Perfect 
voor het creëren van een zacht/gevoelig 
of juist een sterk/intens effect.

Maak je pastelkleur persoonlijk door de 
verschillende tinten te mengen. 

INNOVATIEVE 
EN VEIL IGE 

FORMULE

MAKKELIJK AAN 
TE BRENGEN

CREËëR JE EIGEN 
PASTELKLEUR 

http://www.lisap.nl/


Vakinformatie voor de 
totale kappersbranche
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Deze uitgave van De Kapper verschijnt net voor de belangrijke periode voorafgaand aan kerst en 
oud&nieuw, bij uitstek een tijd waarin je als saloneigenaar of zelfstandige kapper een top-omzet kunt 
draaien, van ‘af en toe’-klanten loyale klanten kunt maken en er ook volop mogelijkheden zijn om 
nieuwe klanten binnen te halen. Per slot van rekening wil de gemiddelde consument in deze tijd van 
het jaar graag wat meer betalen voor persoonlijke aandacht, een professioneel advies en een coupe 
die is afgestemd op zijn of haar individuele smaak en wensen.

Het zal niet voor het eerst zijn dat ik een kapper spreek die de twee weken voorafgaand aan kerst 
veel meer als een last beschouwt dan als een kans om zijn of haar business verder uit te bouwen. Op 
een bepaalde manier is dat ook wel te begrijpen. Er komt nou eenmaal extra druk op je schouders te 
liggen, er komt vanalles op je af en het tempo waarmee dit gebeurt is eenvoudigweg hoger dan in de 
rest van het jaar. Tegelijkertijd weet iedereen natuurlijk dat de tweede helft van december geen handig 
moment is om de schouders te laten hangen. Zorg dus voor zoveel mogelijk ruimte in je hoofd en in 
je agenda om maximale aandacht aan de klant te kunnen geven wanneer de ‘pre-kerst’-hurricane in 
volle hevigheid losbarst. 

Het spreekt voor zich dat een goede voorbereiding het halve werk is. Nu is dus de perfecte tijd om 
nog één keer alle checklists af te vinken. Is de voorraad op orde? Is de zaak goed schoon? Is dat losse 
plintje vastgezet? Weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt? Is er een actie die beter is 
dan die van je concurrent op de hoek (en waar niet alleen de klant beter van wordt maar de salon 
evengoed)? Weten je medewerkers hoe deze actie in elkaar steekt en hoe ze deze aan de klant kun-
nen presenteren? Zijn de onderlinge verhoudingen in het team goed? Is alle informatie op de website 
correct? Het zijn allemaal voorbeelden van zaken die je nu kunt (en moet) regelen zodat er geen kost-
bare minuten en energie verloren gaan op het moment dat het er echt op aan komt en het tijd is om 
de machine op volle toeren te laten draaien.

Is de december-drukte eenmaal voorbij, neem dan eerst even de tijd om stil te staan bij de behaalde 
resultaten en bedenk wat er een volgende keer beter zou kunnen voor je weer nieuwe plannen gaat 
maken. Dat het nemen van initiatief het allerbelangrijkste onderdeel van ondernemerschap is, werd 
op 8 november duidelijk onderstreept tijdens de tweede en volledig uitverkochte ‘Experts in Business’-
bijeenkomst (waarvan je verderop een verslag vindt). Vier (top)ondernemers spraken hier over hun 
mislukte projecten uit het verleden, die hen uiteindelijk sterker maakten. De conclusie van die middag 
was toch vooral dat succes niets anders is dan één keer vaker opstaan dan je gevallen bent en dat je 

eenvoudigweg niet kunt falen zolang je 
de juiste lessen uit je ervaringen trekt. Blijf 
dus in beweging, verzin iets nieuws, doe 
iets wat nog nooit iemand anders heeft 
gedaan en daag jezelf uit om het beste uit 
jezelf en je salon te halen. 

Veel succes toegewenst met de decem-
ber-drukte en alvast een sprankelend 
2017 toegewenst!

Hoofdredacteur De Kapper
j.kennis@gpmedia.nl 

Jos Kenn i s

C o l o f o n  e n  D e  V i s i e

READY, SET, GO!

De Visie
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P. 10 INTERVIEW RAMON FALASCO
Drie jaar geleden lanceerde Ramon Falasco het biologische merk Philip Martin’s op de Nederlandse markt. Deze introductie is bijzonder succesvol verlopen, wat 
alles te maken heeft met de conceptmatigheid van het merk. De productformules, de behandelingen, de visuals, de verpakkingen en ga zo maar door: alles is 
nauwkeurig op elkaar afgestemd met een uniek belevingsconcept als resultaat.

P. 14 SYSTEM RIOT
Elle Schoemaker creëerde een herfst/wintercollectie met attitude. ‘System Riot’ toont buitengewone kleurcom-
binaties en –technieken en heeft een rebels tintje.

P. 20 COVERSTORY DIAPASON
De styling- en kleurlijn Diapason van Lisap Milano biedt kappers èn groothandelaren volop mogelijkheden 
om zich te onderscheiden en weerstand te bieden tegen het marketinggeweld van ketenbedrijven. Tijdens 
Cosmoprof Worldwide 2017 staat de lancering van nieuwe Diapason-producten gepland.

20
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P. 28 GLAM GRUNGE 
Twins Hair & Beauty bestaat 25 jaar en 
om dit te vieren creëerden Harma en 
Gea Renting met hun team de jubileum-
collectie ‘Glam Grunge’.

14



P. 56 SALON X: KAPSALON VAN DOORN
Succesvol zijn met uitsluitend knip- en stylingbehandeling? Kapsalon 
Van Doorn uit Nieuwegein bewijst al ruim vijftig jaar dat het kan! 
De zaak met achttien medewerkers onderging afgelopen maand een 
complete make-over.

P. 58 ZÓ SCOOR JE GRATIS PUBLICITEIT
Free publicity coach en media-expert Stephanie Aukes geeft handige 

tips waarmee ook jij gratis publiciteit kunt scoren voor je salon!

P. 45 LUMBEE II
De Schotse saloneigenaar Neil Barton liet zich voor het tweede deel van zijn 
Lumbee-collectie inspireren door de gelijknamige tribe uit North Carolina, USA. 

45
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P. 29 THE PREMIER
Nieuw bij Salon Ambience is de ‘old 
school’ barberchair ‘The Premier’. Deze 
combineert een stoer vintage design met 
het comfort, de duurzaamheid en de 
mogelijkheden van nu. 
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       LIMITED EDITION 

envelope clutch van Marc Inbane 

Speciaal voor deze winter heeft Marc Inbane een envelope clutch met luxe uitstraling 
ontworpen als een extraatje voor uw klanten. Om uw klanten kennis te laten maken 
met de producten van Marc Inbane, kunt u gebruik maken van deze exclusieve give-
away. Deze stijvolle clutch, uitgerust met een binnenvak, is ideaal voor het meenemen 
van alle avond essentials. Voor meer informatie over deze actie stuur je een e-mail naar 
info@marcinbane.com.

Deze clutch ter waarde van € 39,95 ontvang je voor elke € 25,- (exclusief BTW) die je 
besteedt aan de inkoop van Marc Inbane-producten. Uw klanten ontvangen deze gratis 
clutch bij een minimale besteding van € 49,90 aan Marc Inbane producten. Deze actie 
wordt ondersteund via magazines en social media en je kunt tevens gebruik maken van 
een gratis display voor in de salon om de actie maximaal te promoten. 

Marc Inbane is een Nederlands merk dat inmiddels in 35 landen actief is. Het idee 
om een natural tanning spray te ontwikkelen ontstond toen drie vrienden de positieve 
en gezonde uitstraling opmerkten van terugkerende reizigers op het vliegveld. In ons 
kikkerland schijnt de zon niet voldoende genoeg om het hele jaar door te genieten van 
een mooie teint. De natural tanning sprays van Marc Inbane zorgen ervoor dat je op 
een gezonde manier je huid van een stralende kleur kunt voorzien, ongeacht het weer. 

De tanning sprays van Marc Inbane zitten boordevol natuurlijke ingrediënten om de 
huid op een gezonde manier te voorzien van mooie kleur. De spray is verrijkt met 
plantaardige en voedende ingrediënten als Vitamine E, aloë vera en Ginkgo die de 
huid zacht en lekker geurend achter laten. Deze zelfbruiner droogt streeploos op en is 
geschikt voor alle huidtypes.

Meer informatie:
www.marcinbane.com 

LAAT UW KLANTEN GENIETEN VAN EEN ZOMERS GEBRUINDE HUID TIJDENS 

DE DONKERSTE DAGEN VAN HET JAAR MET BEHULP VAN EEN EXCLUSIEF 

ONTWORPEN ENVELOPE CLUTCH. 

BOUGIE PARFUMÉE
Binnen Marc Inbane is een nieuwe lijn gecreëerd bestaan-
de uit haute couture geurkaarsen onder de naam Bougie 
Parfumée. Elke kaars is op ambachtelijke wijze en met 
precisie in verschillende lagen in het glaswerk gegoten waar-
door er een gelijkmatige verdeling van de geur gecreëerd 
wordt tot aan het einde van de brandduur ( ± 50 uur). 

Momenteel zijn er drie geuren – Pastèque Ananas, Tabac Cuir 
en Scandy Chic. Adviesprijs € 39,95.

MARC INBANE OP MASTERS OF LXRY
De vijftiende editie van Masters of LXRY vindt plaats van 8 tot en met 12 
december in Amsterdam Rai. Tijdens deze luxueuze beurs worden allerlei 
high end merken getoond, variërend van exclusieve automerken en sieraden 
tot kunst en haute couture. Marc Inbane is tijdens Masters of LXRY present 
met een premium cocktailbar, waar klanten het merk onder het genot van 
een drankje kunnen leren kennen.  

mailto:info@marcinbane.com
http://www.marcinbane.com/


       LIMITED EDITION 

envelope clutch van Marc Inbane 

BINNEN 1 WERKDAG  
GELEVERD

ALLE PRIJS- &  
KWALITEITSNIVEAUS

O

De beste kwaliteit voor de scherpste prijs! 
Betrouwbare merken, alleen 100% echt haar.

LEER ALLES OVER ONZE PRACHTIGE MERKEN 

EN BIJBEHORENDE TECHNIEKEN TIJDENS DE

PROFESSIONELE TRAININGEN!

GREAT HAIR EXTENSIONS.NL 
a:  David Ricardostraat 13-11, 7559 SH Hengelo 

t:  074 - 278 0449  e:  info@greathairextensions.nl

®

al vanaf 
€ 0,70

http://extensions.nl/
mailto:info@greathairextensions.nl


inspirational interiors for 
professional hair & beauty salons

DYLAN’S - CAPELLE AAN DEN IJSSEL

pac-interiors.com
PAC interiors Nederland  06 51 82 86 61 

Gentsesteenweg 190 - 9800 Deinze  +32 (0)9 386 16 36

http://pac-interiors.com/
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GOLD PROFESSIONAL HAIRCARE: 
                      TRENDVISIE 2017

De nieuwe trendcollectie sluit nauwkeurig aan op de uit-
straling van het merk zelf en toont luxe, glamour en een 
vleugje futurisme. Voor de creatie van de collectie is nauw 
samengewerkt met toonaangevende stylisten en de trendvi-
sie wordt gepresenteerd tijdens een groot Gold Professional 
Haircare-event, dat in het najaar van 2017 gehouden wordt 
in Kopenhagen. Voor dit event zullen hairstylisten uit vele 
verschillende landen naar de Deense hoofdstad afreizen.

Hanny Verbruggen benadrukt dat de nieuwe trendvisie 
een leidraad is voor het educatieprogramma dat Gold 
Professional Haircare ook in Nederland aanbiedt. Voor meer 
informatie hierover neem je contact op met: 

Gold Professional Haircare
Hanny Verbruggen
Tel. 0413-530280
info@goldhaircare.nl 
www.goldhaircare.nl 

IN DE AFGELOPEN UITGAVEN VAN VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER HEBBEN WE JE KENNIS LATEN MAKEN MET GOLD PROFESSIONAL HAIRCARE, 

EEN SCANDINAVISCHE KAPPERSMERK DAT IN NEDERLAND VERTEGENWOORDIGD WORDT DOOR HANNY VERBRUGGEN. MET DE NIEUWE 

TRENDVISIE VOOR 2017 LAAT GOLD PROFESSIONAL HAIRCARE ZIEN DAT HET NIET ALLEEN HOGE OGEN GOOIT OP PRODUCTNIVEAU, MAAR 

OOK WAT BETREFT EDUCATIE, FOTOGRAFIE EN VAKTECHNIEK.

INAMORATA BY PRICE&PEMBERTON
De gecompliceerde en adembenemende 
haarkleuren van Pemberton zijn uitda-
gend vormgegeven door Price. Door de 
dramatische en ‘over the top’ vormen, 
heeft hij de kapsels verheven tot ware 
kunstwerken. Inamorata laat zien dat 
de vaardigheden van beide topkappers 
elkaar versterken, waardoor een drama-
tisch effect op de gezichten van de drie 
hemelse godinnen wordt opgeroepen. De 
trendcollectie heeft daardoor niet alleen 
futuristische eigenschappen, maar ook 
een sensueel karakter.

Meer informatie:
www.suepemberton.com
www.charliepricehair.com

Credits:
Haircolor: Sue Pemberton
Hairstyling: Charlie Price
Photographer: Melanie Watson
Make-up: Sara Brentano
Haircolor Assistants: Regina Roncone 
Golenkov & Steven Chambers
Hairstyling Assistants: Shareena Hansen & 
Stephan Lauren

HAIR INDUSTRY MASTERS SUE 

PEMBERTON EN CHARLIE PRICE HEBBEN 

HUN KRACHTEN GEBUNDELD VOOR 

EEN NIEUWE TRENDCOLLECTIE. DEZE 

DRAAGT DE NAAM INAMORATA, WAT 

ZOVEEL BETEKENT ALS ‘MINNARES’. DE 

COLLECTIE TOONT DE ILLUSIE VAN EEN 

BOVENNATUURLIJK WEZEN DAT EEN 

NIEUWE WERELD VEROVERT DOOR MID-

DEL VAN VERLEIDING.inspirational interiors for 
professional hair & beauty salons

DYLAN’S - CAPELLE AAN DEN IJSSEL

pac-interiors.com
PAC interiors Nederland  06 51 82 86 61 

Gentsesteenweg 190 - 9800 Deinze  +32 (0)9 386 16 36

mailto:info@goldhaircare.nl
http://www.goldhaircare.nl/
http://www.suepemberton.com/
http://www.charliepricehair.com/
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DRIE JAAR GELEDEN WERD PHILIP MARTIN’S GEÏNTRODUCEERD OP DE NEDERLANDSE MARKT. DEZE LANCERING IS BIJZONDER SUCCESVOL 

VERLOPEN, WAT ALLES TE MAKEN HEEFT MET HET STERKE ONDERSCHEIDENDE VERMOGEN VAN HET MERK. “PHILIP MARTIN’S RICHT ZICH OP 

DE BETERE KAPSALON, SCHOONHEIDDSSALON EN SPA. HET MERK STAAT VOOR PURE EN ZUIVER ORGANISCHE HUID-, HAAR- EN LIFESTYLE-

PRODUCTEN. TEGELIJKERTIJD HEEFT HET MERK EEN LUXE UITSTRALING WAARBIJ WELLNESS EN BELEVING CENTRAAL STAAN”, VERTELT RAMON 

FALASCO, EIGENAAR VAN PHILIP MARTIN’S BENELUX. “BEN JE ALS SALONEIGENAAR OP ZOEK NAAR EEN MERK DAT ONDERSCHEIDEND IS 

EN DAT JE KLANTEN ECHT BELEVING BIEDT, DAN IS PHILIP MARTIN’S ZEKER INTERESSANT.”

perfect in elkaar. Alle verschillende elementen zijn nauwkeurig op elkaar 
afgestemd, waardoor er een harmonieus beeld ontstaat dat klanten van bete-
re salons en spa’s zeker aanspreekt. Het totale wellnessconcept zit zelfs dus-
danig goed in elkaar, dat het volop mogelijkheden biedt voor een krachtig 
salonconcept waarmee de zaak zich nadrukkelijk onderscheidt van de con-
currentie. Een bezoek aan een Philip Martin’s conceptstore wordt door de 
klant ervaren als een beleving, waarbij alle zintuigen gestreeld worden. Bij 

KUN JE IETS VERTELLEN OVER DE MANIER WAAROP PHILIP 
MARTIN’S IS ONTSTAAN?
“Het merk is opgericht door de Italiaan Mauro Trimigliozzi. Hij was zijn tijd 
ver vooruit, want eind jaren tachtig was hij al bezig met de ontwikkeling van 
biologische hair- en skincare. In die tijd was hier nog bijna niemand mee 
bezig, dus hij was een echte ‘front runner’ op dit gebied.”

“In 2003 werd al opgedane kennis en ervaring verwerkt in Philip Martin’s. 
Deze merknaam is samengesteld uit de twee voornamen van de kinderen van 
Mauro Trimigliozzi, waarmee ook de puurheid van het merk wordt benadrukt. 
In 2013 heb ik het merk naar Nederland gehaald, vooral omdat de gezond-
heidsbewuste productformules mij aanspraken en de lifestyleproducten zijn 
samengesteld in een uniek belevingsconcept. Wat dat betreft biedt Philip 
Martin’s echt het beste van twee werelden.”

KUN JE VERDUIDELIJKEN HOE DE PRODUCTFORMULES 
VAN PHILIP MARTIN’S ER PRECIES UITZIEN? WELKE 
INGREDIËNTEN ZIJN IN DE PRODUCTEN VERWERKT? 
“De productformules liggen aan de basis van de Philip Martin’s-filosofie. 
Deze richt zich op het in stand houden van puurheid met zuiver organische 
en non-toxische huid-, haar- en lifestyleproducten. Het volledige assortiment 
is dus vrij van sulfaten, parabenen, propylene glycol, PEG’s, formaldehyde, 
nikkel, PVP en cocamide DEA/TEA/MEA.”

“Naast zuiver organische grondstoffen gebruikt Philip Martin’s uitsluitend 
non-toxische toevoegingen, wat vrij uniek is in de internationale cosmetica-
wereld. Vaak zie je dat producenten handig gebruik maken van falende 
wetgeving, waardoor producten heel ‘groen’ lijken maar dit in werkelijkheid 
niet zijn. Ondanks alle claims geldt voor veel producten dat wanneer ze 
geanalyseerd worden er toch toxische ingrediënten in blijken te zitten. Dit 
zijn praktijken waar Philip Martin’s zich verre van houdt. Bij ons is non-
toxisch ook echt non-toxisch en aan die werkwijze zullen nooit concessies 
worden gedaan. ‘Health awareness’ staat bij ons voorop, zowel met de klant 
als met de salonmedewerkers in gedachten.”

EEN TWEEDE BELANGRIJK KENMERK VAN DE 
PHILIP MARTIN’S-FILOSOFIE IS BELEVING. HOE WORDT 
DIT PRECIES GECREËERD?
“Philip Martin’s voorziet in een compleet wellnessconcept. Dit concept zit 

“Philip Martin’s BIEDT HET BESTE 

         VAN TWEE WERELDEN”



D e  K a p p e r  n r  6  2 0 1 6 11

Philip Martin’s is de creatie van beleving dus niet iets wat we zomaar roepen 
omdat het zo lekker klinkt. In plaats daarvan is er echt een krachtig concept 
beschikbaar dat deze beleving in de salon werkelijkheid maakt.”

“Een ander belangrijk punt dat betrekking heeft op de creatie van beleving 
heeft betrekking op de toepassingsmethoden van het merk. Anders gezegd: 
het assortiment van Philip Martin’s bestaat uit heerlijke, luxueuze producten 
voor haar en lichaam. Maar de werkelijke kracht ligt in de conceptmatigheid 
van het merk. Daarmee bedoel ik dat de combinatie van aromatherapieën, 
verschillende holistische massagetechnieken, unieke toepassingsmethodes, en 
het stijlvolle verpakkingsconcept en het verhaal achter het merk elkaar alle-
maal aanvullen en versterken. Dit maakt Philip Martin’s tot een uniek, eigen-
tijds en zeer onderscheidend merk voor de betere salons in Nederland.”

HOE ZIJN HET HAIRCARE- EN SKINCARE-ASSORTIMENT 
VAN PHILIP MARTIN’S PRECIES OPGEBOUWD?
“Het haircare-assortiment bestaat uit een complete productrange en voorziet 
dus in alle verzorgingsproducten die een salon in het hogere segment nodig 
heeft. Het assortiment is onderverdeeld in shampoos, conditioners, maskers, 
diverse oliebehandelingen en een complete stylingrange. Op het gebied van 
kleur biedt Philip Martin’s ammoniavrije kleuringen, ammonia-arme kleurin-
gen, 100% organische Henne-kleuring alsmede permanent en blondering.”

“Ook de skincare-range is een complete lijn, die is onderverdeeld in produc-
ten voor professioneel gebruik in de schoonheidssalon of spa en een retailse-
rie bestaande uit producten die de klant thuis gebruikt. Vanzelfsprekend zijn 
de hair- en skincareproducten op vele manieren op elkaar afgestemd, waar-
door het totale assortiment een uitgebalanceerd geheel vormt.”

WANNEER EEN ONDERNEMER ZIJN OF HAAR SALON 
WIL TRANSFORMEREN TOT EEN PHILIP MARTIN’S 
CONCEPTSTORE, STEL JE DAN BEPAALDE EISEN AAN DE 
GROOTTE VAN DE ZAAK?
“Nee, de grootte van de salon vind ik minder relevant. Veel belangrijker vind 
ik dat de kapper er echt voor wil gaan, vertrouwen heeft in het concept en 
inziet welke resultaten hiermee bereikt kunnen worden in de praktijk.”

“Het Philip Martin’s-concept is volledig uitgekristalliseerd, waardoor het voor 
salons een zeer stabiele basis is in een onstuimige markt. Vanzelfsprekend 
mogen salons rekenen op honderd procent commitment van onze kant. Zo 
nemen we graag de tijd om alle onderdelen van het concept te verduidelij-
ken, zijn correcte en stipte leveringen een vanzelfsprekendheid en bieden we 
ondersteuning met educatie en op het gebied van marketing. We geloven er 
heilig in dat samenwerking noodzakelijk is om succesvol te zijn en demon-
streren saloneigenaren graag hoe dit er in de praktijk uitziet. Dat doen we in 
de overtuiging dat het Philip Martin’s-concept ijzersterk is en alle verschillen-
de elementen elkaar aanvullen. Wat dat betreft zijn we echt een trendsetter in 
de wereld van professionele haar- en huidcosmetica die op organische wijze 
wordt geproduceerd.”

Meer informatie:
Philip Martin’s
Plein 1946, nr. 2
6862 DV Oosterbeek
Tel. 026-3886117
info@philipmartins.nl
www.philipmartins.nl 

“HET ASSORTIMENT VAN PHILIP MARTIN’S BESTAAT 

UIT HEERLIJKE, LUXUEUZE PRODUCTEN VOOR HAAR 

EN LICHAAM. MAAR DE WERKELIJKE KRACHT LIGT IN 

DE CONCEPTMATIGHEID VAN HET MERK. DOORDAT 

DE VERSCHILLENDE ELEMENTEN VAN HET 

CONCEPT NAUWKEURIG OP ELKAAR ZIJN 

AFGESTEMD, BESCHIKT HET MERK OVER EEN 

GROOT ONDERSCHEIDEND VERMOGEN”

mailto:info@philipmartins.nl
http://www.philipmartins.nl/
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ARTISTIQUE NEDERLAND KONDIGT 
                                  VERHUIZING AAN

Momenteel is Artistique Nederland nog gevestigd aan de Maagdenburgstraat in 
Deventer, waar zich het kantoor, de vaktechnische studio, de fabriek en het logistieke 
centrum bevinden. Drie jaar geleden is Artistique Nederland ook gestart met een eigen 
drukkerij, waar alle verpakkingen bedrukt worden. 

GROEI
“Doordat we zelf produceren, zijn we van niemand afhankelijk en leveren we altijd op 
tijd èn binnen één dag”, vertellen Willy en Paul Göbel. “Verder is de prijs/kwaliteitver-
houding van de verschillende productlijnen zeer concurrerend. Dit maakt dat we een 
betrouwbare partner voor de kapper zijn en inmiddels ook volop exporteren over de 
hele wereld.”
 
NIEUW BEDRIJFSCOMPLEX
“Artistique Nederland is uit zijn jas gegroeid en daarom zijn we op dit moment bezig 
met de bouw van een prachtig bedrijfscomplex, dat op hetzelfde bedrijvenpark ligt als 
waar we nu gevestigd zijn. De verhuizing vindt in 2017 plaats en een belangrijk onder-
deel van het nieuwe complex is een ruime educatiestudio, die prima bereikbaar is en 
volop parkeergelegenheid heeft.”

PRODUCTLANCERINGEN
Ander nieuws van Artistique Nederland heeft betrekking op het assortiment, dat afge-
lopen jaar is uitgebreid met Artiplex Protection & Healing System en Experience Grey 
Colors. Het Protection & Healing System is een hooggeconcentreerde formule om ern-
stig beschadigd haar te herstellen, waarvoor gebruik wordt gemaakt van plantaardige, 
gehydroliseerde proteïnes. Eveneens nieuw zijn de zes Grey Colors in het Experience 
Color System, die speciaal ontwikkeld zijn om wit geblondeerd, natuurlijk wit en grijs 
haar een prachtige grijstint te geven.

Meer informatie:
Artistique Nederland B.V.
Tel. 0570-629121
www.artistiquened.nl 

IN 1995 RICHTTEN DE BROERS WILLY EN PAUL GÖBEL 

– BEIDE KAPPER VAN BEROEP – HET BEDRIJF ARTISTIQUE 

NEDERLAND OP. DE SLOGAN WAS TOEN ‘VOOR KAP-

PERS, DOOR KAPPERS’ EN DAT CREDO GELDT NOG 

STEEDS. DE ARTISTIQUE-PRODUCTEN WORDEN EXCLU-

SIEF GEDISTRIBUEERD AAN DE PROFESSIONELE KAPPER 

EN ZIJN NIET VERKRIJGBAAR IN DE GROOTHANDEL. 

DEZE STRATEGIE HEEFT ZIJN VRUCHTEN AFGEWOR-

PEN EN OM IN TE SPELEN OP DE GROEI, VERHUIST 

ARTISTIQUE NEDERLAND IN 2017 NAAR EEN NIEUWE 

LOCATIE.

BELIEVE, INSPIRE & GROW OP JAMAICA

In totaal namen achthonderd internationale kappers deel aan het B.I.G. Event, dat gehouden werd op een prachtig 
resort aan de Montego Bay. Hoogtepunt van het evenement was een grote hairfashionshow op zondag, waarbij het 
L’ANZA International Creative Team toonde wat de trends voor komend seizoen zijn. Alle bekende leden van dit 
team (Ammon Carver, Matt Swinney, Leah Freeman & Natasja Keijzer) leverden hun bijdrage aan deze show. Later in 
de week stonden er zestien verschillende seminars op het programma, waarin verschillende thema’s en vaktechnie-
ken behandeld werden.

L’ANZA keek terug op een geslaagd B.I.G. Event en kijkt al vooruit naar komend jaar. Dan wordt het B.I.G. Event 
gehouden in Cancún, Mexico.

Meer informatie:
L’ANZA Benelux
Tel. 055-5431111
www.lanza.eu 

KAPPERS VANUIT DE HELE WERELD KWAMEN IN NOVEMBER SAMEN OP HET CARAÏBISCHE EILAND 

JAMAICA, WAAR L’ANZA HEALING HAIRCARE HET B.I.G. EVENT ORGANISEERDE. OOK TACHTIG KAP-

PERS VANUIT DE BENELUX NAMEN DEEL AAN DEZE ZONOVERGOTEN TRIP, DIE IN HET TEKEN STOND 

VAN HET THEMA BELIEVE, INSPIRE & GROW.
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IN DE NAJAARS-TRENDCOLLECTIE VAN ELLE SCHOEMAKER 

ZIEN WE KAPSELS EN MODELLEN MET EEN ATTITUDE. 

BUITENGEWONE KLEURCOMBINATIES EN -TECHNIEKEN, 

WILDE VORMEN EN FIERCE BLIKKEN CREËREN EEN DYNA-

MISCHE EN DONKERE SFEER. 

Credits:
Hairdresser: Elle Schoemaker
Colourist: Kristie Kesic
Salon: Stelios Papas Toowong, Brisbane, Australia
Photographer: Katriena Emmanuel
Fashion Stylists: Alyssa Selin
Make Up Artist: Rose Moffat
Product Company: Wella

REBELSE SPIRIT 
INSPIRATIEBRON VOOR SYSTEM RIOT

De Australische Elle Schoemaker heeft twee salons in Brisbane, die 
meerdere keren in de prijzen zijn gevallen. In beide teams bevinden 
zich gemotiveerde haarprofessionals die gespecialiseerd zijn in preci-
sie knipwerk, alle aspecten van kleurbewerking en creatief stylen.

Inspiratie voor deze edgy trendcollectie ligt bij de opstanden uit de 
historie van Brisbane en die een ambiance van protest achterliet die 
nu nog steeds merkbaar is in de stad. Het haar, make-up, kledij en 
modellen zijn allemaal afgestemd op de rebelse spirit van de opstan-
dige rebellen.

Het haar van de modellen is kort en eigenwijs geknipt met oneven 
lokken die speels zijn gestyled om een dynamisch silhouet te creëren. 
De coupes zijn in verschillende tinten en vormen gekleurd en geven 
samen met de donkere make-up en piercings een punk vibe af. 

Meer informatie:
www.steliospapas.com.au 

http://www.steliospapas.com.au/


Met Keune Care heb je het middel in handen om je klanten prachtig, gezond haar te geven. Dit uitgebreide, 
verzorgende behandelingsprogramma bevat hoogwaardige producten verrijkt met essentiële mineralen die de hoofdhuid 

intensief voeden. Iedereen is uniek - ook wat haaruitdagingen betreft. Keune Care is gemaakt om persoonlijke, customized 
haarverzorgingsoplossingen aan te kunnen bieden. Prachtig, gezond haar voor allen!

WITH GREAT CARE
COMES GREAT HAIR

NIEUW

KEUNE.NL

035 -  601 61 61

http://keune.nl/
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GREAT HAIR EXTENSIONS START 
                       MET SPAARPROGRAMMA

MAKE-OVER VOOR PREVIA NATURAL HAIRCARE

Met de introductie van het spaarprogramma, word je bij Great Hair Extensions 
beloond wanneer je regelmatig extensions bestelt. Het bedrijf kijkt naar je bestel-
waarde over de afgelopen twaalf maanden en berekent op basis daarvan de korting 
die je krijgt. Deze korting is geldig over de complete bestelling, dus je profiteert 
altijd. Naast het spaarprogramma heeft de website ook een complete make-over 
gekregen. Met de nieuwe, overzichtelijke lay-out is de site toegankelijker dan ooit 
tevoren. 

LEVERING UIT VOORRAAD
Het brede assortiment van Great Hair Extensions omvat merken als Balmain Hair, 
Great Hair Extensions, Dante Couture, Euro So.Cap. en Di Biase Hair. Alle exten-
sions liggen op voorraad, waardoor ze snel geleverd worden. Hierdoor is het voor 
salons niet nodig om zelf met een uitgebreide voorraad te werken, wat een flinke 
kostenbesparing met zich meebrengt.

Meer informatie:

Great Hair Extensions
Tel. 074-2780449
www.greathairextensions.nl 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de huid dagelijks zo’n zestig tot negentig procent van de ingre-
diënten uit (haar)cosmetica opneemt, zo benadrukt Previa Natural Haircare. Daarom zijn veel consumenten 
alerter geworden op de inhoud van de producten die ze kopen en geven ze steeds vaker de voorkeur aan 
natuurlijke, niet-agressieve formules. Previa Natural Haircare speelt hierop in door producten te ontwikkelen 
met zuivere en natuurlijke ingrediënten zonder agressieve stoffen, chemische conserveringsmiddelen of kunst-
matige kleurstoffen. De ingrediënten die er wél in zitten zijn biologisch (en Italiaans!) en zijn verkregen door 
middel van innovatieve en duurzame technologie. 

Voor de geuren van de producten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige natuurlijke parfums en 
deze wekken verschillende emoties op. Daarnaast zijn de verpakkingen milieuvriendelijk tot stand gekomen 
om de natuur om ons heen te beschermen. Het assortiment bestaat uit styling-, kleur- en verzorgingsproducten, 
ook om beschadigd haar intensief te voeden en te herstellen. De nieuwste paradepaardjes in het assortiment 
zijn een herstructureringsproduct met witte Italiaanse truffel en een permanent kleursysteem om de eerste grij-
ze haren te dekken. Kortom, Previa Natural Haircare is een combinatie van natuur, esthetiek en plezier. 

Meer informatie:
Previa Natural Haircare, tel. 06-14928449, www.previa.pro

AL RUIM VIJFTIEN JAAR BEHOORT GREAT HAIR EXTENSIONS TOT DE GROOTSTE AANBIEDERS VAN HAIREXTENSIONS IN 

NEDERLAND. DOORDAT HET BEDRIJF WERKT MET MEERDERE MERKEN, IS ER VOOR IEDERE PORTEMONNEE EEN PASSEND 

AANBOD EN IS HET BEDRIJF IN STAAT OM KAPSALONS EEN ADVIES OP MAAT TE GEVEN. KORTGELEDEN IS DE VER-

NIEUWDE WEBSITE ONLINE GEGAAN EN IS GREAT HAIR EXTENSIONS GESTART MET EEN SPAARPROGRAMMA. 

HET ITALIAANSE KAPPERSMERK PREVIA NATURAL HAIRCARE HEEFT EEN COMPLETE MAKE-OVER 

ONDERGAAN. NIET ALLEEN IS DE NAAM GEWIJZIGD, MAAR OOK IS DE HELE UITSTRALING VAN 

HET MERK VERNIEUWD. SINDS DEZE METAMORFOSE IS PREVIA NATURAL HAIRCARE OOK OP DE 

NEDERLANDSE MARKT VERKRIJGBAAR. 

http://www.greathairextensions.nl/
http://www.previa.pro/
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Morpho Dutch Hair Professional is de Nederlandse importeur van kap-
persmerk Artègo en tevens producent van kleuringsmerk Newgen. Om 
de bezoekers te informeren over (en te inspireren met) nieuwe haar-
modetrends en de bijbehorende vaktechniek had Morpho Dutch Hair 
Professional een mooie line-up samengesteld met hairstylisten uit binnen- 
en buitenland. Speciaal voor Trend Confessions II was Jeff Louis (Artistic 
Director van Artègo Canada) naar Utrecht gekomen. Op het podium 
toonde hij onder andere verschillende balayage-technieken, waarbij het 
kleurverloop heel subtiel is voor een natuurlijke look. 

OP ZONDAG 13 NOVEMBER KWAMEN RUIM TWEEHONDERD 

HAIRSTYLISTEN SAMEN OP ÉÉN VAN DE MOOISTE EVENEMEN-

TENLOCATIES VAN ONS LAND: DE FABRIQUE IN UTRECHT. HIER 

ORGANISEERDE MORPHO DUTCH HAIR PROFESSIONAL DE 

TWEEDE EDITIE VAN HET TREND CONFESSIONS-EVENT.

TREND CONFESSIONS 2016

PASTELS IN WINTERCOLLECTIE
Behalve Jeff Louis gaf ook saloneigenaresse Dyan van 
Staveren  haar visie op de haarmodetrends voor komend 
seizoen. Zo toonde zij een variatie van stijlen uit de nieuwe 
Timeless Beauty-collectie van Artègo, die geïnspireerd is op 
wereldberoemde beautyiconen van vroeger en nu.

Eyecatchers in de Timeless Beauty-collectie zijn coupes met 
pasteltinten zoals lavendel en (oud)roze. Vaak zie je deze 

tinten vooral terug in lente/zomercol-
lecties, maar tijdens Trend Confessions 
werd duidelijk dat pasteltinten zeker 
ook toegepast kunnen worden in win-
terse coupes. Voorwaarde is wel dat de 
juiste kleurnuances gekozen worden 
en deze altijd op een subtiele manier 
worden aangebracht.

SOFT POMPADOUR
Op het gebied van mannenkapsels 
toonde Dyan van Staveren onder 
andere de ‘soft pompadour’, een vintage mannenkapsels waar ‘de scherpe 
randjes’ als het ware vanaf zijn gehaald, waardoor het echt een coupe van 
nu is.

COLOR IT UP AWARD
Een ander programmaonderdeel van Trend Confessions 2016 was de uit-
reiking van de Color It Up Award voor creatieve kleurspecialisten. Voor de 
2016-award waren er negen genomineerden. De eerste plaats werd toe-
gekend aan Inge Pauws-Zuiderbaan en haar team van salon De Kappering 
uit Heerhugowaard, die zeer enthousiast waren over het winnen van deze 
prijs. 

Meer informatie over de merken Artègo en Newgen (en het educatieaan-
bod voor de eerste helft van 2017) vind je op www.morphohair.nl of door 
contact op te nemen met Morpho Dutch Hair Professional, 
tel. 026-4720006.

Speciaal voor Trend Confessions 
bracht Jeff Louis (Artistic Director 
van Artègo Canada) een bezoek 
aan ons land

http://www.morphohair.nl/
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EEN VASTE RUBRIEK IN VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER 

IS ‘BEDRIJFSRISICO’S EN PREVENTIE’, DIE GEMAAKT 

WORDT IN SAMENWERKING MET INTERPOLIS. HET 

DOEL VAN DEZE RUBRIEK IS OM JE MEER BEWUST 

TE MAKEN VAN DE RISICO’S DIE HET KAPPERSVAK 

MET ZICH MEEBRENGT. EERDER DIT JAAR VERTELDEN 

WE HOE ONDERNEMERS IN DE KAPPERSBRANCHE 

DE KANS OP ZIEKTEVERZUIM BIJ ZICHZELF ZO KLEIN 

MOGELIJK KUNNEN MAKEN. IN DEZE UITGAVE KIJ-

KEN WE HOE SALONEIGENAREN DIT BIJ MEDEWER-

KERS ZOVEEL MOGELIJK KUNNEN VOORKOMEN. 

WE DOEN DIT SAMEN MET ANTOINE VAN EIJCK, DIE 

ALS RISICO- EN PREVENTIEADVISEUR BIJ INTERPOLIS 

GESPECIALISEERD IS IN DE KAPPERS- EN BEAUTY-

BRANCHE.

VOORKOM ZIEKTEVERZUIM: 
CREËER EEN OPEN WERKSFEER 

EN LET GOED OP JE MEDEWERKERS

Antoine van Eijck

LICHAMELIJKE KLACHTEN
“Ziekteverzuim komt in de kappersbranche voornamelijk door fysieke klachten van medewer-
kers. Als kapper moet je veel staan. Heb je een verkeerde werkhouding dan kan dit voor veel 
problemen zorgen. Verder vormen lichamelijke problemen die buiten het werk om ontstaan 
een bedreiging voor medewerkers. Het kappersvak draait nu eenmaal om fysieke handelin-
gen.” 

PSYCHISCHE KLACHTEN
“Psychische klachten vormen zo’n vijftien tot twintig procent van alle ziekteverzuimgevallen. 
Een voorbeeld is de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. En dan niet alleen op 
de werkvloer, maar ook via socialmediakanalen, zoals Facebook en Instagram. Iemand via 
deze weg buitensluiten of pesten is vaak onzichtbaar, maar als ondernemer moet je niet uit-
sluiten dat het voorkomt bij je medewerkers. Ook het feit dat het personeel in de kappersbran-
che voornamelijk uit vrouwen bestaat, kan sneller voor spanningen zorgen.”

PREVENTIE
“Om ziekteverzuim bij medewerkers op fysiek gebied zo veel mogelijk te voorkomen, is het 
verstandig om een arbeidsdeskundige uit te nodigen of om bij een rugadviescentrum langs te 
gaan. Ook is het goed om elkaar te coachen en tips te geven. Wat psychische klachten betreft, 
is het van belang om openheid te creëren binnen het team. Als er dingen spelen tussen mede-
werkers, moet dit besproken worden en dien je als werkgever actie te ondernemen. Daarnaast 
is het goed om je af te vragen of het personeel de werkdruk wel aankan. Vooral tegen het 
einde van het jaar, zo rond de feestdagen, hebben kappers het altijd extra druk. In deze peri-
ode is het dus belangrijk om nóg alerter te zijn op je medewerkers. Tot slot verwijs ik graag 
naar healthyhairdresser.nl, het platform voor veilig en gezond werken in de kappersbranche 
waar volop praktische informatie en tips te vinden zijn.”

TIPS VOOR DE JUISTE VERZEKERING
“Bij het selecteren van een verzuimverzekering voor je medewerkers, zijn er verschillende 
dingen waar je op moet letten. Controleer allereerst dat de verzekering geen oorzaken van 
ziekteverzuim uitsluit. Een verzekering die psychische oorzaken uitsluit, raad ik altijd af. 
Daarnaast zijn er verzekeraars die jaarlijks je inkomensgegevens controleren, terwijl andere 
verzekeraars dit niet doen. Ook dit is een punt om rekening mee te houden. Tot slot adviseer 
ik om een verzekering af te sluiten die niet alleen zorg draagt voor de financiën, maar die 
ook ondersteuning biedt bij het oplossen van de problemen die ervoor hebben gezorgd dat je 
medewerker ziek is geworden. Bij Interpolis werken we bijvoorbeeld met arbeidsdeskundigen 
die hulp bieden in het geval van fysieke en psychische klachten. Maatwerk en aandacht voor 
de individuele situatie van de cliënt staan daarbij voorop, aangezien dit de meest effectieve 
manier is om de problemen aan te pakken.”

Meer informatie:
Interpolis
Tel. 013-462 91 11
www.interpolis.nl/veiligheid/zakelijk/personeel
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ITALIË IS EEN BELANGRIJK LAND IN DE INTERNATIONALE KAPPERSBRANCHE, ZEKER OOK 

VANWEGE HET GROTE AANTAL PROFESSIONELE MERKEN DAT HIER ZIJN OORSPRONG 

VINDT EN NOG ALTIJD WORDT GEPRODUCEERD. JE KUNT DAN DENKEN AAN DESIGN-

MEUBILAIR, EXTENSIONS EN ELEKTRONISCHE TOOLS ZOALS FÖHNS EN STRAIGHTENERS, 

MAAR ZEKER OOK AAN HAARVERZORGING-, STYLING- EN KLEURPRODUCTEN. SPECIFIEK 

OP HET GEBIED VAN HAARCOSMETICA HEEFT ITALIË EEN NAAM HOOG TE HOUDEN 

EN ER IS WAARSCHIJNLIJK GEEN LAND IN EUROPA WAAR ZO’N BREED SCALA 

AAN PROFESSIONELE LIJNEN WORDT VERVAARDIGD. EÉN DAARVAN 

IS DIAPASON BY LISAP MILANO, DIE IN 1980 WERD ONTWIK-

KELD DOOR DE HEER RENATO LOCATELLI EN NU - RUIM VIJF-

ENDERTIG JAAR LATER - NOG ALTIJD POPULAIR IS BIJ KAPPERS 

IN EN (VER) BUITEN ITALIË. IN NEDERLAND WORDT HET 

MERK AANGEBODEN VIA EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN 

GROOTHANDELS EN DEZE EEN REGIONALE DISTRIBU-

TEURS ZIJN OOK IN JOUW OMGEVING TE VINDEN.  

Diapason behoort tot de belangrijkste productlijnen binnen 
het assortiment van Lisap Milano, één van de grootste 
haarcosmeticaproducenten van Italië en zelfs van heel 

Europa. Deze vooraanstaande positie heeft het bedrijf 
verworven door voortdurend te blijven investeren in 

nieuwe technieken en apparatuur, waardoor het 
over één van de meest geavanceerde productiefa-

ciliteiten in Europa beschikt. Belangrijke stappen 
in het productieproces – denk aan het mengen 
van kleurpigmenten en het afvullen van de 
verpakkingen - zijn volledig geautomatiseerd, 
waardoor de controle tijdens het hele proces 
volledig is en niets aan het toeval wordt over-

gelaten.

ONDERSTEUNING 
In de Benelux wordt Diapason (samen met de andere 

lijnen van Lisap Milano) vanuit Roermond al jarenlang 
vertegenwoordigd door Marco Masolijn en zijn team. 

“Diapason is een professioneel totaalconcept, bestaande 
uit styling- en kleurproducten die door een groeiend aantal 
onafhankelijke groothandelaren aan de kapper worden 
aangeboden”, verduidelijkt Marco Masolijn. “Een belang-
rijke reden voor de populariteit van Diapason is het zeer 
concurrerende prijsniveau in combinatie met een constante 
kwaliteit, zoals je dat mag verwachten van een topprodu-
cent als Lisap Milano. Al met al is Diapason zowel voor 
groothandelaren als voor kappers een krachtig wapen in de 
strijd tegen het marketinggeweld van ketenbedrijven, ook 
doordat wij nauw met de groothandels samenwerken om 
kappers zo goed mogelijk te ondersteunen en hen de best 
denkbare service te verlenen.”

BASIS ONGEWIJZIGD
“In de loop der jaren is Diapason uiteraard vernieuwd en 
uitgebreid, maar de basis die de heer Renato Locatelli vijf-
endertig jaar geleden heeft gelegd is ongewijzigd gebleven. 
Bij de ontwikkeling van Diapason is hij uitgegaan van de 
wensen van de professionele kapper en zijn of haar klan-
ten. Een onovertroffen kwaliteitsniveau, gebruiksgemak en 
een volledig assortiment met styling- en kleurproducten; 
het is een formule die al decennialang succesvol is”, ver-
telt Marco Masolijn. “Overigens gaat 2017 een belangrijk 
jaar worden voor Diapason. Tijdens de komende editie 
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van Cosmoprof Worldwide in Bologna - waar Lisap Milano tot de vaste 
exposanten behoort - zullen verschillende nieuwe Diapason-producten 
gelanceerd worden, wat ook wel aangeeft hoe belangrijk de lijn nog altijd 
is binnen het totale assortiment van Lisap Milano.”

ASSORTIMENT
Het huidige Diapason-assortiment is als volgt opgebouwd:
- Diapason Hair Color Cream 100 ml (mengverhouding 1:1). Deze bevat 
een laag ammoniapercentage en is verkrijgbaar in meer dan tachtig kleu-
ren. De Hair Color Cream garandeert een honderd procent grijsdekking 
(onafhankelijk van het haartype) en een natuurlijk ogend, duurzaam 
resultaat dat wordt bereikt door Diapason Hair Color Cream te combine-
ren met Diapason Oxidizer (6%, 9%, 12%).

- Diapason Bleacher: een niet-stuivend blondeerpoeder in 1.500 grams 
verpakking. Het lage ammoniapercentage maakt dit poeder geschikt voor 
alle haartypes, ook wanneer een milde behandeling gewenst is. Diapason 
Bleacher maakt het mogelijk om het haar in één behandeling tot zeven 
tinten op te lichten terwijl het haar tegelijkertijd zijn natuurlijke gezond-
heid, glans en kracht terugkrijgt.

DIAPASON BY LISAP MILANO 
MAAKT DAT KAPPERS ZICH KUNNEN ONDERSCHEIDEN

- Diapason Natural Volumizer: een multifunctionele hairspray die een sterke, 
duurzame hold en prachtig volume biedt zonder het haar te verzwaren. 

- Diapason Volumizer: een multifunctionele, traditionele hairspray die alle haar-
types definitie, glans en een perfecte styling biedt.

- Diapason Fix-it: een professionele gelmousse met een medium hold. Ideaal 
voor een natuurlijke styling en de perfect gedefinieerde krullen.

PROFESSIONELE KWALITEIT, RUIME MARGES
“Diapason biedt de kapper niet alleen professionele kwaliteit, maar ook ruime 
marges. Dit betekent dus dat er volop mogelijkheden zijn om het bedrijfsre-
sultaat te verbeteren”, vervolgt Marco Masolijn. “Uiteraard bieden wij alle 
benodigde middelen om de kapper hierin te ondersteunen. Zo is er een prachtig 
vormgegeven kleurenboek beschikbaar, zijn de verpakkingen van de verschil-
lende Diapason-producten mooi op elkaar afgestemd en zijn er volop promo-
tiematerialen beschikbaar om de producten op een professionele manier onder 
de aandacht van de klant te brengen. Tot slot wordt ondersteuning geboden via 
social media zoals Facebook en Instagram. Hierdoor worden kappers geïnspi-
reerd en geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en tegelijkertijd wordt 
de naamsbekendheid van Diapason onder consumenten verder uitgebreid.”

Voor meer informatie en verkoopadressen bij jou in de buurt ga je naar www.
lisap.nl of neem je contact op met:

Lisap Benelux B.V.
Tel. 0475-342903
info@lisap.nl
www.lisap.nl

◀ Diapason Hair Color Cream bevat een laag ammoniapercentage en is verkrijg-
baar in meer dan tachtig kleuren

http://lisap.nl/
mailto:info@lisap.nl
http://www.lisap.nl/
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“MET GREAT LENGTHS MAKEN WE 
HET KAPSEL DAT DE KLANT WENST”

“Het is echt een stadse kapsalon in een dorp, zegt mijn vader altijd”, vertelt Sissie. “Vanuit 
onze ervaring met fotoshoots, wedstrijden en shows, weten wij wat hairextensions voor een 
look doen. Dit wilden we graag voor iedereen toegankelijk maken. Daarom hebben we geko-
zen voor de extensions van Great Lengths, het beste merk op de markt.”

MAATWERK
“Eén van de dingen die ik zo fijn vind aan Great Lengths, is dat je voor ieder kapsel wel een 
perfecte oplossing kan bieden. Hiermee bedoel ik dat we met de grote voorraad en diversiteit 
haarstrengen ieder gewenst kapsel kunnen maken. Zo kan het zijn dat een klant een boblijn 
heeft en alleen aan de zijkanten wat meer haar wil. Dan zetten we daar passende, ultrafijne 
haarstrengen. Soms zijn dit er maar acht, soms zijn het er dertig en soms zijn het er honderd.”

KWALITEIT
Omdat Great Lengths staat voor kwaliteit, vinden ze dat kappers ook open moeten staan om 
goed werk te leveren. Sissie: “Als je met het merk gaat werken, word je eerst opgeleid door 
Great Lengths. Zo leer je er onder andere hoe je de extensions op de goede manier moet 
plaatsen. Dit is zo ongelofelijk belangrijk voor een natuurlijk resultaat zonder haarschade. 
Naast het juist plaatsen van de haarstrengen, zorgt ook de kwaliteit, de onevenaarbare kera-
tine-verbindingen en de kniptechniek van de extensions zelf ervoor dat de resultaten verbluf-
fend te noemen zijn. Overigens zijn de haarstrengen dik tot aan de punt, wat als bijkomend 
voordeel heeft dat er minder extensions nodig zijn.”

KLANTERVARINGEN
“We werken nu al bijna twintig jaar met Great Lengths en het valt ons op dat er een compleet 
nieuwe wereld opengaat voor klanten die voor het eerst hairextensions willen laten zetten. 
Ik denk dat dit komt doordat er bij hairextensions vaak gedacht wordt aan kapsels van cele-
brities waar goed te zien is dat ze extensions dragen. Dat is jammer, want met Great Lengths 
kunnen we hairextensions zo zetten dat je ze vrijwel niet ziet. Veel mensen denken dat er 
tegenwoordig niet veel extensions meer gezet worden, terwijl dat juist wel het geval is. Dit is 
dus eigenlijk een groot compliment, omdat je het gewoon niet ziet!” 

Meer informatie:
Great Lengths Benelux
Tel. 0182-512486
www.great-lengths.nl 

DE APPEL VALT BIJ DE FAMILIE PLOEGMAKERS NIET 

VER VAN DE BOOM. NOG VOORDAT MAARTEN 

PLOEGMAKERS IN 1979 KAPSALON PLOEGMAKERS 

IN SCHAIJK OPENDE, WAREN ZOWEL ZIJN VADER 

ALS ZIJN MOEDER ACTIEF IN HET KAPPERSVAK. 

SINDS VEERTIEN JAAR IS OOK ZIJN DOCHTER SISSIE 

PLOEGMAKERS ALS DERDE GENERATIE IN DE SALON 

TE VINDEN. DE KAPSALON WERKT AL VANAF 1997 

MET GREAT LENGTHS EN IS ONLANGS ALS EERSTE 

SALON IN NEDERLAND BENOEMD TOT ‘TRUSTED 

GREAT LENGTHS’-SALON. VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER 

GING IN GESPREK MET SISSIE, DIE GRAAG HAAR 

ERVARINGEN OVER HET MERK DEELT.

http://www.great-lengths.nl/
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SINELCO’S NIEUWE BEAUTYMERK AMBITION 
BREIDT UIT MET SKINCARE-LIJN

SINELCO INTERNATIONAL IS EEN MARKTLEI-

DER ALS PRODUCENT VAN PROFESSIONE-

LE KAPPERS- EN BEAUTYPRODUCTEN EN IS 

WERELDWIJD ACTIEF. KORTGELEDEN HEEFT 

SINELCO EEN NIEUW BEAUTYMERK OP 

DE MARKT GEBRACHT ONDER DE NAAM 

AMBITION. HET MERK BESTOND EERST UIT 

EEN UITGEBREID KLEURENPALLET VAN NAGEL-

LAKKEN, MAAR NU IS ER OOK EEN HUIDVER-

ZORGINGSLIJN AAN TOEGEVOEGD. 
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Ambition is ideaal voor in de salon als je klanten hebt die op zoek zijn naar hoogwaar-
dige beautyproducten, waarmee daadwerkelijk de gewenste resultaten worden bereikt. 
De Ambition-producten worden namelijk allemaal in Europa vervaardigd om klanten een 
hoog kwaliteitsniveau te garanderen.

NAGELS
De introductie van Ambition begon met de lancering van een uitgebreide nagellak-col-
lectie, die 59 verschillende kleuren omvat. Deze long lasting nagellakken zijn duurzaam 
en blijven minimaal negen dagen mooi. De nagellak bevat geen schadelijke stoffen zoals 
tolueen, kamfer en formaldehyde. Bovendien bevat de collectie een topcoat die extra 
glans toevoegt en ervoor zorgt dat de lak langer als nieuw blijft. In 2017 wordt Ambition 
gecomplementeerd met een volwaardige make-uplijn.

HUIDVERZORGING
Tot kort beperkte Ambition zich tot een ruime keus aan nagellak, maar vanaf begin 2017 
kun je ook een reeks skincare-producten aanbieden in je salon. Deze huidverzorgingslijn 
is bedoeld om de huid gehydrateerd te houden. Om dit te bereiken heeft Ambition een 
skincaregamma ontwikkeld met hydratatieformules die gebaseerd zijn op de kracht van 
water. 

ASSORTIMENT
De toevoeging van macadamia-olie in de formule herstelt de huidbarrière, de verrijking 
met moringaboter voorkomt vochtverlies en hyaluronzuur in de formule vermindert jeuk 
en schilfers. Al na een maand gebruik wordt het vochtgehalte van de huid met 91% ver-
hoogt. De producten variëren van alledaagse huidverzorgingsproducten en anti-ageing 
maskers tot massageoliën en scrubs die cellulitis tegengaan. Het grootste gedeelte van het 
Ambition-assortiment is geschikt om te gebruiken op zowel het gezicht als lichaam.

Ambition is verkrijgbaar bij een groot aantal regiodealers. Voor meer informatie en ver-
koopadressen bij jou in de buurt neem je contact op met:

Sinelco International
Tel. +32 (0)55 33 41 41
ambition@sinelco.com 
www.ambitionbeauty.eu

mailto:ambition@sinelco.com
http://www.ambitionbeauty.eu/
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STIJLVOLLE & WARME INRICHTING VOOR 

SHAGGY KAPPERS 
EEN NIEUWE LOCATIE VOOR SHAGGY KAPPERS UIT HEERLEN VEREIST 

EEN NIEUWE UITSTRALING. NATASCHA KUIJPERS, AL ZESTIEN JAAR 

EIGENARESSE VAN DE SALON, HEEFT VOOR DE TWEEDE KEER HAAR 

VERTROUWEN IN DE HANDEN VAN PAC INTERIORS GELEGD. “HET 

RESULTAAT MAG ER ZIJN; DE NIEUWE INRICHTING HEEFT ZOWEL EEN 

STIJLVOLLE ALS EEN WARME EN GEZELLIGE UITSTRALING”, VERTELT 

NATASCHA.  

Zes jaar geleden koos Natascha Kuijpers voor PAC Interiors voor de inrichting 
van haar salon. Natascha: “De samenwerking en het eindresultaat zijn me des-
tijds zo goed bevallen, dat ik het interieur van mijn nieuwe salon wederom heb 
laten verzorgen door de interieurspecialisten van PAC.” 

Een chique salon die tevens warmte, gezelligheid en intimiteit uitstraalt was de 
wens van Natascha. “Mijn liefde voor hoogglans in combinatie met rustiek hout 
is mooi tot zijn recht gekomen in het eindresultaat. Hierdoor is ook de manier 
waarop de producten gepresenteerd worden beter dan ooit. Zwarte kleuraccen-
ten, een stoer kleed en een hangstoel dragen bij aan de intieme sfeer in de salon. 
De spiegels die de gehele wand bedekken, zijn ook een mooie blikvanger waar-
op ik al veel positieve reacties van klanten gekregen heb!”

Meer informatie:
PAC Interiors
Tel. 06-51828661
Tel. +32 (0)9 386 16 36
michael@pac-interiors.com  
www.pac-interiors.com  

PAC INTERIORS HEEFT SINDS 

1936 AL MEER DAN TIENDUI-

ZEND INTERIEURS VERZORGD 

VAN KAPSALONS, SCHOON-

HEIDSSALONS EN WINKELS IN 

BINNEN- EN BUITENLAND. PAC 

BIEDT ELKE SALONHOUDER 

EEN FULL-SERVICE OPLOSSING 

OP MAAT AAN EN BEHOORT 

TOT EEN VAN DE MEEST 

TOONAANGEVENDE WINKE-

LINRICHTERS IN DE BENELUX 

EN FRANKRIJK. 

Natascha Kuijpers en Michael De Vuyst van 

PAC Interiors
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25 JAAR Twins Hair & Beauty

Twins Hair & Beauty is in 1991 opgericht door tweelingzussen Harma en Gea 
Renting in het Drentse dorpje Dalen. Sinds de start heeft Twins flink aan de weg 
getimmerd en zijn er vele hoogtepunten geweest, waaronder het winnen van een 
groot aantal awards, de creatie van eigen shows en collecties en de opening van 
een tweede vestiging in Rolde. 

GLAM GRUNGE
Het 25-jarig bestaan werd op 20 november gevierd met een druk 
programma. Een belangrijk onderdeel van deze dag was de lance-
ring van ‘Glam Grunge’, waarmee Team Twins de stijl uit de jaren 
negentig weer laat opbloeien door middel van sportieve looks met 
een rauw randje.

Op de jubileumdag namen klanten ook deel aan een make-
over actie, waarna de winnaressen op het podium hun look 
toonden. Daarnaast was er een belevingsmarkt, waren er 
volop lekkere hapjes en drankjes en konden de gasten 
een gokje wagen in het zogenaamde Twins-casino. 
Verder werd er tijdens de jubileumdag geld ingeza-
meld ten behoeve van Stichting Haarwensen, die 
Twins Hair & Beauty al jarenlang een warm hart 
toedraagt. 

Meer informatie:
Twins Hair & Beauty
Tel. 0524-552111
www.teamtwins.nl

IN AUGUSTUS BESTOND TWINS HAIR & BEAUTY PRECIES 25 JAAR. OM 

DEZE MIJLPAAL TE VIEREN HEEFT HET TEAM OP 20 NOVEMBER EEN 

JUBILEUMFEEST GEORGANISEERD. ER WERD VAN DE GELEGENHEID 

GEBRUIKGEMAAKT OM TERUG TE BLIKKEN, MAAR OOK OM TE 

FANTASEREN OVER DE TOEKOMST. DIT LAATSTE WORDT GEDAAN 

MET DE JUBILEUMCOLLECTIE ‘GLAM GRUNGE’ GEBASEERD OP DE 

TRENDS VOOR 2017. 

Fo
to

gr
af

ie
: 

Pe
tr

a 
H

ol
la

nd

Glam Grunge Collection ▶

http://www.teamtwins.nl/
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THE PREMIER: 
VINTAGE STYLING, 

MODERNE KLASSE 

Salon Ambience behoort tot de grootste producenten 
van salonmeubilair ter wereld. De collecties zijn 
in Nederland verkrijgbaar via geselecteerde regio-
dealers, die ook in jouw omgeving gevestigd zijn. 
Bijzonder aan Salon Ambience is dat de productie 
van het meubilair volledig in de eigen fabriek in 
Italië plaatsvindt. Hierdoor is een Europees kwali-
teitsniveau gegarandeerd en mag je ook rekenen op 
uitstekende aftersales.

MODERN & RETRO CHIC
Marketingdirecteur Kris Dade van Salon Ambience 
benadrukt dat The Premier weliswaar geïnspireerd 
is op de klassieke barber chairs van vroeger, maar 
dat de stoel perfect is afgestemd op de wensen van 
eigentijdse salons en barbershops: “The Premier is 

The Premier is verstelbaar in 
verschillende standen, waardoor 
de vintage chair perfect is voor 
de uitvoering van klassieke 
barberbehandelingen ▼

NIEUW BIJ SALON AMBIENCE IS DE ‘OLD SCHOOL’ BARBER CHAIR ‘THE PREMIER’. DEZE 

COMBINEERT EEN STOER VINTAGE DESIGN MET HET COMFORT, DE DUURZAAMHEID EN DE 

MOGELIJKHEDEN VAN NU. TER INTRODUCTIE IS THE PREMIER VERKRIJGBAAR VOOR DE PRO-

MOTIEPRIJS VAN € 2.697,-. DIT AANBOD IS UITSLUITEND GELDIG TOT 31 JANUARI 2017.

leverbaar in 47 verschillende Skai-kleuren en is per-
fect te combineren met de Shine-displayunit en de 
balie ‘Bank’. Hiermee wordt een perfecte mix van 
modern en retro chic gecreëerd en krijgt de salon 
een onovertroffen en levendige uitstraling.”

Wil je The Premier ‘live’ bewonderen? Dat kan bij 
verschillende regiodealers, die je van alle informatie 
kunnen voorzien. Verkoopadressen vind je op salon-
ambience.com/nl of door contact op te nemen met 
Salon Ambience Benelux, tel. 0573-769081

http://ambience.com/nl
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ECO MINI TRIMMER MAN 
De Eco Mini Trimmer Man van Tondeo heeft een handige stift-
vorm en een aluminium huls. Het design in stoer antraciet is 
tijdloos en perfect voor de verzorgde man. De afgeronde snijkop 
met 360°-roterende mesjes van roestvrij staal zorgen voor opti-
male veiligheid en comfort. 

Om de Eco Mini Trimmer mooi te presenteren in de salon, is 
deze verkrijgbaar in een aantrekkelijke verkoopdisplay waar 
plaats is voor zes trimmers. Elke trimmer komt met een venster, 
reinigingsborstel en batterij. 

Meer informatie en verkoopadressen:
Tondeo
Tel. +49 (0)212 65 86 342
www.tondeo.nl 

EEN LEUK KLEINIGHEIDJE VOOR JE MANNELIJKE KLAN-

TEN IS EEN MINI TRIMMER, DIE NEUS- EN OORHAREN IN 

BEDWANG HOUDT. HET IS EEN IDEAAL TOONBANKPRO-

DUCT DAT JE IN JE SALON KUNT AANBIEDEN VOOR DE 

HEREN DIE LAST HEBBEN VAN ONGEWENSTE HAARGROEI.

ROLLERCOASTER STOOLCASE 
Sibel Furniture is een merk salonmeubilair dat onlangs 
volledig is vernieuwd en waarmee je voor je klanten 
een mooie, rustige omgeving creëert. Het merk biedt 
meer dan honderd combinatiemogelijkheden, dus met 
het meubilair van Sibel Furniture krijgt je salon een 
heel eigen stijl en wordt deze geheel naar jouw wensen 
ingericht.

KOFFER & TROLLEY IN ÉÉN
De nieuwe RollerCoaster StoolCase is ontworpen voor 
thuiskappers en is beschikbaar in verschillende uitvoe-
ringen. Maar al te vaak hebben zij last van rugpijn door 
het vele heen-en-weer-gesleep met spullen. Met de 
StoolCase is dit geen probleem meer. Deze is namelijk 
voorzien van rollercoaster-wieltjes (waar geen haar of 
vuil tussen kan gaan zitten) en een handige vakverde-
ling om alle producten en tools in op te bergen. Ook 
erg handig zijn de bijbehorende topbag (die op de 
StoolCase geplaatst kan worden) en het werktafeltje dat 
op het handvat van de StoolCase geplaatst kan worden, 
waardoor de koffer dienst doet als trolley. 

NIEUW BIJ SIBEL FURNITURE IS DE ROLLERCOASTER 

STOOLCASE, EEN TROLLEYKOFFER DIE SPECIAAL ONT-

WIKKELD IS VOOR AMBULANTE KAPPERS. VOOR HEN IS 

DE STOOLCASE EEN IDEALE METGEZEL VOOR ONDER-

WEG EN BIJ DE KLANTEN THUIS OF OP LOCATIE.

De RollerCoaster StoolCase is verkrijgbaar bij de 
betere kappersgroothandel. Voor meer informatie en 
verkoopadressen ga je naar www.sibelfurniture.com 
of bel je naar +32 (0) 55 33 41 41.
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TALENTEN BEKROOND TIJDENS 
GLOBAL ZOOM EVENT 2016

Bijna drieduizend stylisten van over de hele wereld kwamen in Zweden samen om de 
internationale competitie bij te wonen en zich te laten inspireren. Een van de hoogte-
punten was de lancering van Goldwells IN∙FLUX, de nieuwe fashion trend in haarkleu-
ring voor 2017.

INSPIRERENDE ARTIST SESSIONS
Verschillende stylisten betraden het podium om het publiek te laten zien wat ze in huis 
hadden op het gebied van  haarkleuring. De eerste sessie werd verzorgd door de KMS 
Global Style Council met als special guest Edwin Johnston, KMS Global Ambassador. 
Het team liet in een sneltreinvaart de nieuwe campagnes en stijlen zien voor het aanko-
mende jaar. Vervolgens betrad award-winning stylist Shane Bennett uit Noord-Ierland het 
podium om de nieuwste collectie van zijn succesvolle salon te tonen en daarmee het 
publiek te inspireren. 

THE CHALLENGE
De kick-off werd opgevolgd door de finale van Color Zoom Challenge. Stylisten uit 37 
verschillende landen konden deelnemen aan drie verschillende categorieën: Partner, 
Creative en New Talent. In de finale konden de talenten hun creativiteit in naam van 
hun land demonstreren. Alle 94 finalisten namen het tegelijkertijd tegen elkaar op, aan-
gemoedigd door duizenden andere stylisten.

De winnaar van de New Talent-categorie voor jonge stylisten (met minder dan vijf jaar 
ervaring) ging naar Sargis Airapetian uit Rusland. De hoofdprijs van de Creative catego-
rie werd gewonnen door de Australische Larissa Bresnehan vanwege haar opvallende 
kleurcreaties. De Amerikaan Daniel Rubin was misschien wel het meest succesvol door 
maar liefst twee prijzen in de wacht te slepen. Behalve dat hij de prijs in de Partner 
category binnen haalde, won hij ook de Stylist’ Favorite Award samen met landgenoot 
Colette Jones en Liss Dragos uit Roemenië. 

Meer informatie:
KAO Salon Benelux Division
Tel. 085-4864400
www.goldwell.nl

OP 2 EN 3 OKTOBER WAS STOCKHOLM HET DECOR VOOR HET GLOBAL ZOOM EVENT EN DE INTERNATIONALE 

FINALE VAN COLOR ZOOM CHALLENGE. GOLDWELL EN KMS (DE TWEE MERKEN VAN DE KAO SALON DIVISION) 

ORGANISEERDEN DE SPANNENDE COMPETITIE EN INSPIRERENDE ARTIST SESSIONS. MET EEN UITGEBREID PRO-

GRAMMA WERD HET PUBLIEK GETRAKTEERD OP TWEE MOOIE DAGEN IN DE BEROEMDE ERICSSON GLOBE. 

De winnaars van de Global Zoom-finale 

met in het midden Daniel Rubin

ROLLERCOASTER STOOLCASE 

De RollerCoaster StoolCase is verkrijgbaar bij de 
betere kappersgroothandel. Voor meer informatie en 
verkoopadressen ga je naar www.sibelfurniture.com 
of bel je naar +32 (0) 55 33 41 41.

http://www.goldwell.nl/


BELIEVE 
IN NATURAL  

BEAUTY

WWW.PREVIA.PRO
INFO@PREVIA.PRO

+31 6 14 928 449

http://www.previa.pro/
mailto:INFO@previa.pro
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SUCCES VAN ‘EXPERTS IN BUSINESS’ 
     KRIJGT VERVOLG MET DRUKBEZOCHTE 
                     TWEEDE EDITIE

Het succes van de tweede editie is te verklaren vanuit de keuze voor de sprekers, maar zeker ook door 
de keuze voor het thema ‘Succesvol falen’. Dit gaf de sprekers namelijk volop mogelijkheden om van-
uit een ongebruikelijke en dus verrassende insteek te vertellen over hun ondernemerschap. Juist hier-
door was de bijeenkomst interessant, anders-dan-anders en inspirerend.

HANS JANSSEN
Na een welkomstwoord door Richard Koffijberg werd de eerste presentatie gegeven door Hans Janssen, 
eigenaar van Denk Producties en organisator van managementseminars. Hij benadrukte dat experimen-
teren cruciaal is voor de ontwikkeling van een ondernemer, aangezien je anders nooit zult weten of iets 
een succes kan worden of niet. Hans illustreerde dit onder meer met mislukkingen van Albert Einstein, 
The Beatles, Oprah Winfrey en Steve Jobs die aan de basis lagen van hun latere successen.

LAURENS VAN DE VIJVER
Wave International-directeur (en columnist van dit tijdschrift) Laurens van de Vijver benadrukte in zijn 
presentatie dat er voor ondernemers nog veel kansen in de kappersbranche zijn, ook omdat klantte-
vredenheid voor zeventig procent wordt bepaald door communicatie, service, de ontvangst, etc. (en 
slechts voor dertig procent door vaktechniek). Juist hierdoor is het voor saloneigenaars raadzaam om 
goed te kijken naar bijvoorbeeld de hotelbranche en grote consumentgerichte bedrijven als Rituals, 
McDonald’s, Uber, KLM en CoolBlue. 

DIT VOORJAAR ORGANISEERDE BUSINESS FACTORY DE EERSTE EDITIE VAN ‘EXPERTS IN BUSINESS’, WAAR TOONAAN-

GEVENDE SPREKERS UIT DE KAPPERSBRANCHE INGAAN OP EEN ACTUEEL THEMA. DAT DIT INITIATIEF VAN RICHARD 

KOFFIJBERG SUCCESVOL IS, WAS METEEN BIJ DE EERSTE EDITIE AL DUIDELIJK. ALLE BESCHIKBARE TICKETS WAREN 

VERKOCHT EN NA AFLOOP WAARDEERDEN BEZOEKERS HET EVENT MET EEN GEMIDDELD RAPPORTCIJFERS VAN 8,9. 

OP 8 NOVEMBER KREEG HET SUCCES VAN EXPERTS IN BUSINESS EEN VERVOLG MET EEN (EVENEENS UITVERKOCHTE) 

TWEEDE EDITIE OVER HET THEMA ‘SUCCESVOL FALEN’. HIERMEE WERD BEVESTIGD WAT WE EIGENLIJK AL LANGER 

WETEN: EXPERTS IN BUSINESS IS EEN WAARDEVOL NIEUWE INITIATIEF IN DE KAPPERSBRANCHE DAT KOMEND JAAR 

ONGETWIJFELD GROTERE VORMEN GAAT AANNEMEN.

MARK MELIEF
Van de vier sprekers was Mark Melief  (mede-eigenaar en het creatieve brein van Kinki Kappers) 
degene die het dicht bij het thema bleef en minder geslaagde projecten uit het verleden centraal 
stelde in zijn presentatie, iets waar je toch de nodige lef voor nodig hebt. Aansprekend was zijn 
verhaal over een abricampagne, die weliswaar een groot bereik had maar niet de stijl van Kinki 
uitstraalde. “Na die campagne heb ik besloten om nooit meer van buiten naar binnen te den-
ken”, aldus Mark Melief, die zijn presentatie besloot met het advies om niet doof te zijn voor de 
wens van het grote publiek, maar tegelijkertijd nooit concessies te doen aan jezelf en je passie(s).

MARI VAN DE VEN
Experts in Business II werd besloten door Mari van de Ven, die een overzicht gaf van zijn lange 
carrière in de beauty & hairbusiness en benadrukte dat het succes hem niet is komen aanwaaien, 
maar dat hij hier lang en hard voor heeft moeten vechten. 

Updates over ‘Experts in Business’ volg je via www.business-factory.nl en de bijbehorende social 
media-accounts. 

De sprekers van Experts in Business op 8 november: Laurens van de Vijver, Mark Melief, Hans 
Janssen en Mari van de Ven ▶

Richard Koffijberg

http://www.business-factory.nl/
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Het is niet voor niets dat Aziaten verzot zijn op de bamboeplant. Bamboe-extracten vertragen het veroude-
ringsproces van de huid, waardoor zowel de scalp als het haar gezond blijft. Het haar groeit vanuit een follikel 
uit je hoofdhuid. Om gezond en mooi haar te krijgen, is het daarom belangrijk om deze goed te verzorgen.

GEHYDRATEERDE HOOFDHUID
Hydratatie is één van de belangrijkste aspecten van de dagelijkse huidverzorgingsrituelen en geldt dus ook 
voor de hoofdhuid. Talg kan zich ophopen rond de haarwortel en zo de follikel beschadigen. Dit leidt uiteinde-
lijk tot roos, jeuk en irritatie. Op lange termijn kan het zelfs haaruitval veroorzaken. Een goede hoofdhuidver-
zorging is daarom essentieel voor een verzorgde scalp en gezond haar.

FORMOSA HAIRWASH
Ter uitbreiding van de services die in de salon worden aangeboden, heeft O’right een programma ontwikkeld 
op basis van een eeuwenoude Chinese techniek die is geïnspireerd op acupressuur. Tijdens deze behandeling 
worden verschillende lichaamsknooppunten behandeld om het lichaam te laten ontspannen en de balans van 
geest en lichaam te herstellen. Het resultaat is een betere doorbloeding die tot een gezonder lichaam en geest 
leidt. 

BAMBOO HAIRSPA
De collectie van Bamboo Hairspa bestaat uit drie producten gericht op de intensieve verzorging van zowel de 
hoofdhuid als het haar. Met het Bamboo Anti-grease Scalp Serum wordt de hoofdhuid intensief gehydrateerd 
en verzorgd. De Nourishing Gel zorgt voor een anti-ageing effect, waardoor de hoofdhuid mooi en soepel 
blijft. Om de behandeling af te sluiten en het haar intensief te verzorgen is er de Bamboo Intensive Hair 
Treatment. Droog en beschadigd haar wordt met dit haarmasker diep gehydrateerd en versterkt. 

Meer informatie:
Pure Haircare Concepts
Tel. 0299 –746193
www.hairoright.nl

BAMBOE-EXTRACTEN WORDEN VEEL GEBRUIKT IN AZIATISCHE LANDEN. DE HELENDE EIGEN-

SCHAP VAN DE PLANT WORDT AL EEUWENLANG TOEGEPAST IN VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

VOOR EEN VITAAL LICHAAM. DAARNAAST ZIJN DE EXTRACTEN UITERMATE GESCHIKT VOOR DE 

VERZORGING VAN HAAR EN HUID. OM DEZE REDEN LANCEERDE O’RIGHT OP 10 OKTOBER DE 

BAMBOO-COLLECTIE IN HET FORT RESORT TE BEEMSTER. 

NIEUWE SALONSERVICES MET 

               O’right Bamboo Hairspa 

De lancering van 
O’right Bamboo 
Hairspa vond 
plaats in Fort Resort 
Beemster
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“SalonNet BIEDT RUIMTE VOOR 
         PERSOONLIJKE VOORKEUREN”

Charlie Hair wordt al ruim twintig jaar geleid door Jeroen 
van Gastel en de salon heeft zeven medewerkers. “We 
zijn klein begonnen, maar inmiddels is de salon toch 
wel een begrip geworden in Goes en omstreken”, vertelt 
Jeroen. “We knippen niet alleen dames en heren, maar 
ook kinderen. Speciaal voor de kleintjes hebben we een 
hoek ingericht die voorzien is van motors, een auto en 
een tv. Aangezien we niet alleen wat de kapsels betreft 
graag met de tijd meegaan, maken we inmiddels al meer 
dan tien jaar gebruik van het computerprogramma van 
SalonNet.”

EIGEN WENSEN
“Er zijn zoveel softwareprogramma’s op de markt, dat je 
haast door de bomen het bos niet meer ziet”, vervolgt 
Jeroen. “Ik ben daarom naar een kappersbeurs geweest 
en heb toen alle mogelijkheden bekeken en met elkaar 
vergeleken. Het viel me op dat bijna alle programma’s 
vrijwel hetzelfde te bieden hadden, maar dat er veel ver-
schil zat in de prijs. SalonNet hanteert een schappelijke 
en reële prijs, dus de keuze was snel gemaakt.”

TEGENWOORDIG ZIJN GEAUTOMATISEERDE PROCESSEN, ZOALS DE VERKEERSLICHTENREGELING EN TELEBANKIEREN, NIET 

MEER WEG TE DENKEN UIT HET DAGELIJKSE LEVEN. OOK BIJ VEEL KAPSALONS WORDEN VERSCHILLENDE TAKEN LANG-

ZAAMAAN OVERGENOMEN WORDEN DOOR EEN PASSEND COMPUTERPROGRAMMA. BIJ CHARLIE HAIR CONCEPT UIT GOES 

WETEN ZE DAT MAAR AL TE GOED. HET TEAM WERK NAMELIJK AL RUIM TIEN JAAR MET DE SOFTWARE VAN SALONNET.

“Een andere reden waarom ik voor SalonNet heb gekozen, 
is de mogelijkheid om het programma te personaliseren. 
Het bedrijf levert een soort standaardsysteem dat je volledig 
naar eigen wens kunt aanpassen. Zo hebben we onlangs 
een hoek gecreëerd waar we parfum verkopen. Hiervoor is 
op zeer korte termijn een apart en zeer gebruiksvriendelijk 
programma in onze computer aangemaakt. Verder zijn we 
nu ook bezig met het introduceren van de SalonNet afspra-
ken App in het programma. Dit betekent dat klanten straks 
binnen enkele seconden een afspraak kunnen maken via 
onze gepersonaliseerde app op tablet of telefoon. En uiter-
aard komt deze afspraak automatisch in de online agenda te 
staan.”

TOEPASSINGEN
De software van SalonNet bestaat uit diverse modules. Denk 
bijvoorbeeld aan een afrekensysteem, een klanten-, perso-
neel- en voorraadbeheer, afsprakenboek en statistieken met 
alle denkbare overzichten. Jeroen: “Je vraagt je haast af wat 
je niet met het programma kunt doen. Bijna alles kan. Met 
het personeelbeheer kan ik bijvoorbeeld vergelijken of een 
van mijn medewerkers dit jaar meer afspraken heeft gehad 
dan vorig jaar. Ik kan ieder uur van de dag verschillende 
dingen vergelijken, waar ik alleen maar voordelen uit kan 
halen voor de toekomst. Met andere woorden: SalonNet 
beschouw ik als een zeer nuttige tool om het aansturen van 
de salon nog verder te verbeteren.”

Meer informatie:

SalonNet
Tel. 0343-758252
info@salonnet.nl 
www.salonnet.nl 

mailto:info@salonnet.nl
http://www.salonnet.nl/
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ONLINE EXCLUSIVE
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De mooiste spiegels voor uw salon, van modern tot barok!

Tot 31/12/16 20% korting, gebruik deze code: Dekapper2016
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Verbouwen
zonder

kopzorgen

Let u op uw kapperszaak, zorgen wij 
voor perfect bouwmanagement.

https://www.facebook.com/vaktijdschriftdekapper

https://www.linkedin.com/company/
vaktijdschrift-de-kapper?trk=biz-companies-cym

https://twitter.com/dekapper_biz

mailto:info@d-designinterieur.be
http://www.d-designinterieur.be/
http://www.d-designinterieur.be/webshop/dir-sets.html
http://www.usimaison.com/
http://www.backer-eggen.nl/
http://www.vendix.nl/
https://www.facebook.com/vaktijdschriftdekapper
https://www.linkedin.com/company/
https://twitter.com/dekapper_biz


V i s u e l e  m a r K e t i n g

D e  K a p p e r  n r  6  2 0 1 6 41

EÉN KANS OM DE 
AANDACHT VAN 

KLANTEN TE VANGEN      

UIT EEN RECENT ONDERZOEK VAN MICROSOFT IS 

GEBLEKEN DAT MENSEN IN DE AFGELOPEN VIJFTIEN 

JAAR EEN KORTERE AANDACHTSSPANNE HEBBEN 

GEKREGEN DAN EEN GOUDVIS. HET KLEINE BEEST-

JE HEEFT EEN GEMIDDELDE SPANNINGSBOOG VAN 

NEGEN SECONDEN, TERWIJL DIT BIJ MENSEN VAN 

TWAALF NAAR ACHT SECONDEN IS GEDAALD. DEZE 

GROTE VERANDERING ZORGT ER ONDER ANDERE 

VOOR DAT JE JE SALON VISUEEL GEZIEN IN EEN KOR-

TERE TIJD MOET PROMOTEN. MAAR HOE ZORG JE ER 

VOOR OM IN EEN FLITS DE AANDACHT VAN KLAN-

TEN TE TREKKEN, VOORDAT ZE ZICH WEER OP IETS 

ANDERS RICHTEN? VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER GING 

OP ONDERZOEK UIT EN DOOK IN DE WERELD VAN 

VISUELE MARKETING.

Met de opkomst van internet, sociale media en smartphones krijgen we een overvloed aan 
informatie binnen, waardoor we ons moeilijk voor lange tijd kunnen focussen. Als salon heb 
je daarom slechts één kans om de aandacht van de klant te vangen, voordat ze zich weer 
op iets anders concentreren. De gouden regels om dit het beste te kunnen doen, hebben we 
hieronder (aan de hand van een blog van Phorest Salon Software) voor je op een rijtje gezet. 

HET GEBRUIK VAN KLEUR
Wanneer je je salon (online) wil promoten, is kleurgebruik het eerste waarmee je rekening 
moet houden. Dit komt simpelweg door het feit dat ogen van nature meer aangetrokken zijn 
tot mooie kleuren. Bij het kiezen van de juiste tinten is het daarom van belang dat je pri-
maire kleuren mixt met hun complementaire kleuren. Zo zijn niet alleen geel en paars een 
uitstekende keuze, maar ook de combinaties rood met groen en blauw met oranje zijn aan te 
raden. Bovendien is het slim om ervoor te zorgen dat het belangrijkste het meest opvalt.

IDENTIFICATIE EN POSITIEVE VIBES
Naast kleuren wordt de aandacht van klanten voor een groot deel gevangen door wat er 
precies te zien is. Zo komt uit verschillende studies naar voren dat klanten zich eerder voor 
advertenties of salon visuals interesseren wanneer er mensen afgebeeld zijn. Op deze manier 
kunnen ze zich identificeren met wat er wordt gepresenteerd. Naast mensen is het ook een 
goede zet om een positieve sfeer over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan geluk, liefde en 
andere emoties die een positief gevoel bij de klant kunnen opwekken. 

OPVALLENDE BEELDEN
Een ander belangrijke tip om de aandacht van klanten zo snel mogelijk te vangen, is het 
gebruik van opvallende beelden die niet zomaar zonder reden zijn geselecteerd. Als deze 
beelden dienen om een speciaal product te verkopen, zorg er dan ook voor dat daar de 
focus op ligt. Denk er wel aan dat je eerst nadenkt over het concept, voordat je passende 
beelden hiervoor kiest.

OP TIJD VERVERSEN
Tot slot is het belangrijk om je visuele promotiemateriaal na een bepaalde tijd te vervangen 
voor nieuwe beelden. Ook al heb je een beeld gevonden die het goed doet bij klanten, de 
prestaties hiervan duren helaas niet voor eeuwig.

Dit beeld uit de herfst/wintercollec-
tie ‘Clarice’ van Laurent Decreton is 
een goed voorbeeld van een visual 
die de aandacht trekt doordat het 
achterliggende concept goed is 
doordacht

Hairstyling: Laurent Decreton
Photographer: Richard Monsieur
Fashionstyling: Björn van den Berg
Make-up: Juliette Den Ouden
Models: Clarice van Manen
Colorists: Elodie & Nathalie
Assistants: Gregory & Romain
Products: L’Oréal Professionnel
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KAPPERS LATEN ZICH 
   INSPIREREN OP 
            FNV Mooi-dag 

De dag werd feestelijk geopend door topvisagist, hairstylist en dagvoorzitter Mari van de Ven. Er volg-
de een druk ochtendprogramma waarin de laatste trends besproken werden en waarin de bezoekers 
vragen konden stellen. In een interview met FNV Mooi voorzitter Marga Patijn werden de bezoekers 
op de hoogte gebracht van het laatste nieuws over de organisatie en belangrijke zaken die spelen in de 
branche. 

TIPS & TRICKS 
Na deze korte update verscheen tv-personality Marijke Helwegen op het podium. Haar ontwapende 
persoonlijkheid en gevoel voor humor zorgden ervoor dat zij al snel de hele zaal meekreeg in haar ver-
haal over schoonheid van binnen en van buiten. Samen met Mari van de Ven volgde daarna nog een 
‘College Tour’ waarbij het publiek prangende vragen kon stellen. Ter afsluiting gaf Mari op het podium 
een leerzame make-over aan een gelukkige dame uit het publiek. Tijdens zijn make-over deelde Mari 
zijn tips & tricks en vertelde hij waar je op moet letten bij het behandelen van de klant. 

KENNIS- EN BELEVINGSMARKT
Na een smakelijke lunch konden de gasten de kennis- en belevingsmarkt bezoeken, waar dertig partij-
en uit de branche aanwezig waren. Bedrijven als Max Pro International, Pro-Duo en Ministry of Beauty 
hadden een mooie dagactie, waarmee voor de bezoekers veel voordeel te behalen was. Op deze markt 
konden zij informatie en advies inwinnen over alle zakelijke aspecten van het vak, van het inkomen tot 
het starten als ZZP’er.

LEERZAME LOOK & LEARNS
Het middagprogramma van de FNV Mooi-dag stond in het teken van ‘Look & Learns’. Ook op het 
gebied van ondernemerschap was er voor de bezoekers veel te leren. Advocate Loes van der Sluis 
verzorgde een lezing omtrent de wijziging van VAR naar modelovereenkomst en Corné ter Maten van 
Netbeauty hield een presentatie over marketingtrends. Tijdens de Look & Learns maakten de gasten 
eveneens kennis met het nieuwe cursusaanbod van de Mooi Academie voor het seizoen 2016-2017. 
De FNV Mooi-dag 2016 werd in stijl afgesloten met een gezellige netwerkborrel, waarbij de muziek 
verzorgd werd door een wandelende DJ.  

Meer informatie: FNV Mooi, tel. 030-2314211, www.fnvmooi.nl 

RUIM ZESHONDERD HAIR- EN BEAUTYPROFESSIONALS KWAMEN 3 OKTOBER SAMEN IN 

BUSSUM OM ZICH TE LATEN INFORMEREN OVER DE LAATSTE TRENDS EN ONTWIKKELIN-

GEN IN HUN VAKGEBIED. DE ORGANISATIE KAN TERUGKIJKEN OP EEN GESLAAGDE DAG 

MET EEN DRUK PROGRAMMA, INTERESSANTE GASTEN EN EEN UITGEBREIDE KENNIS- EN 

BELEVINGSMARKT.

Hairloxx Professional:

Algolweg 18E, 3821 BH Amersfoort

The Netherlands  |  T. +31 (0)85 760 08 20

sales@hairloxx.com  |  www.hairloxx.com

5 jaar universitair microscopisch onderzoek 

naar de ultieme hairextensions heeft 

geleid tot de ontwikkeling van Hairloxx 

Professional. Hoogwaardige hairextensions 

gemaakt van 100% human Indian hair met 

haarschubben. Met 23 kleuren in diverse 

lengtes kunt u uw klant keer op keer 

verrassen met een bijzondere look. 

Naast hairextensions ontwikkelt Hairloxx 

Professional ook kappersproducten waar-

onder tools en een haarverzorgingslijn. 

Ervaar wat Hairloxx Professional voor u

kan betekenen. 

 ARE YOU 
READY
FOR HAIRLOXX?

Advertentie

http://www.fnvmooi.nl/
mailto:sales@hairloxx.com
http://www.hairloxx.com/


Als salonautomatiseerder is de urenregistratie misschien wel één van de 
belangrijkste processen die goed verwerkt moet worden. Immers, u verkoopt 
in essentie tijd. Toch blijkt in de praktijk dat dit in deze branche door velen 
nog steeds niet heel nauw genomen wordt. 

Daar waar andere retail-sectoren ‘squeezen’ op omzet/loonfactoren en hun 
personeelskosten minimaal met één cijfer achter de komma te sturen, wordt 
er in salons vaak nog steeds gewerkt met een vaste weekbezetting. Ook als 
je dit afzet tegen het  ‘uurtje/factuurtje’-gedrag van bijvoorbeeld advocaten 
en accountants (waarbij veelal per minuut wordt afgerekend) is het contrast 
erg groot. Wij praten misschien over omzet per minuut, zij praten er niet over 
maar krijgen het. Zo lang we daar gezamenlijk niet scherper op worden, blijft 
het ruimte bieden aan discount-concurrentie. 

Ofschoon we het liever niet willen horen, is het zo dat een gemiddelde 
salon de uren voor iets meer dan 50% bezet heeft. Dit maakt dat je de prijs 
nogal fors kan laten zakken, als je daarmee deze bezetting omhoog krijgt. 
Je verdient dan hetzelfde op dezelfde kosten, ofwel je eindigt met hetzelfde 
resultaat. Door deze oprukkende beweging komt bij salons die niet actief 
managen de bezetting (en daarmee hun resultaat) nog meer onder druk. Een 
trend die voornamelijk te voelen is in het middensegment bij de zaken die 
nog geleid worden op de manier waarop ze dat tien jaar geleden al deden. 

Ik behoor niet tot de goeroegemeenschap die meent dat het middensegment 
“dood” is, maar ik ben wel overtuigd dat als je in het middensegment een 
prima boterham wilt verdienen, je zult moeten out performen. Ofwel op alle 
factoren (kwaliteit mensen, vaktechniek, look & feel salon, actieve marketing 
en eigentijdse services) het beter zult moeten doen dan de buurman. Ik ken 
talloze voorbeelden van klanten bij ons die dat uitstekend doen en hiervoor 
ook rijkelijk beloond worden.

Misschien is het een goed moment om nog eens naar bezetting en/of omzet 
per aanwezig uur te kijken als de zes-urige werkdag wordt ingevoerd. Deze 
komt namelijk steeds dichterbij. Steeds meer overheidsinstellingen en bedrij-
ven experimenteren hiermee, met Scandinavië in the lead. De gedachte 
erachter is dat het werknemers efficiënter, energieker, vrolijker en minder ziek 
zou maken. Experimenten gaan zelfs zo ver dat de mensen twee uur minder 
hoeven te werken met behoud van loon.

Zo is er een ziekenhuis waarbij de ene helft van de werknemers acht uur blijft 
werken en de andere helft zes uur. De verpleegkundigen die zes uur werken 
hebben aangegeven zich minder gestrest te voelen en ook hun ziekteverzuim 
is gedaald. Daarnaast is de kwaliteit van zorg gestegen wat geleid heeft tot 
meer tevreden patiënten.

Het argument dat dit te kostbaar zou zijn wordt ontkracht door een 
Toyotafabriek waar ze sinds de invoer claimen ongeveer 25% meer winst te 
maken. Als belangrijkste reden wordt het verhogen van de focus aangevoerd. 
Multitasking klinkt leuk, maar is niet productief. Daarnaast heeft veertig jaar 
lang onderzoek uitgewezen dat wanneer iemand minder tijd krijgt om een 
taak uit te voeren, hij of zij harder zal werken om het af te krijgen.  

Wilt u ook deelnemen aan het experiment? U krijgt twee uur om een beter en 
vooral scherper rooster te maken!

Reageren op deze column is mogelijk door een e-mail te sturen naar  
pklappe@bnfgroep.nl of te bellen naar B&F Groep in Oss, tel. (0412) 629111. 
Aanvullende informatie is ook beschikbaar op bnfgroep.nl

DE ZES-URIGE 
WERKDAG KOMT 

DICHTERBIJ

Patrick Klappe

C o l u m n 

AUTOMATISERINGSSPECIALIST PATRICK KLAPPE (DIRECTEUR B&F GROEP) HEEFT EEN HEEL EIGEN KIJK OP DE KAPPERSBRANCHE EN IS DAAROM COLUMNIST VAN 

VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER. IN DEZE UITGAVE BEHANDELT PATRICK DE MOGELIJKHEID (EN DE VOORDELEN) VAN EEN ZES-URIGE WERKDAG.  
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NEIL BARTON - LUMBEE II

BEGIN DIT JAAR BRACHT DE SCHOTSE 

SALONEIGENAAR NEIL BARTON ZIJN 

TRENDCOLLECTIE LUMBEE UIT, DIE SUC-

CESVOL ONTVANGEN WERD. EEN 

VERVOLG OP DEZE INDRUKWEKKENDE 

COLLECTIE VOLGDE DIT NAJAAR. 
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Hair by Neil Barton 

Photography by Richard Miles 

Make Up by Megumi 

Styling by Bernard Connolly 

Products by Goldwell 

De collectie is geïnspireerd op de Lumbee tribe uit North Carolina, de grootste 
indianenstam die deze  Amerikaanse staat bewoont. De leiders van de Lumbee zijn 
herkenbaar aan kunstig beschilderde gezichten en deze versieringen vormden een 
belangrijke inspiratiebron voor de Lumbee-collectie.

Neil Barton is eigenaar van een award winnende salon in Edinburgh. Geïnspireerd 
door de Lumbee-indianen, probeert hij op een geheel eigen manier beweging en 
kleur in de collectie te verwerken. Door een contrast te creëren in snij- en kleurtech-
nieken, variërend van scherp tot zacht, probeert Barton het belang van de stamleiders 
te benadrukken. 

In Lumbee Part II-collectie nemen de  volumineuze coupes vele verschillende vormen 
aan. Zo wordt er gebruik gemaakt van losse vlechten die nog meer volume creëren 
en zorgen paarse, rose en blauwe tinten in het haar voor een kleurrijk geheel. 

Meer informatie: www.neilbartonhairdressing.co.uk 

http://www.neilbartonhairdressing.co.uk/
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i n t e r V i e w

“KAPPERSALERT RICHT ZICH OP 
KAPPERS DIE RESULTATEN WILLEN ZIEN”

SASKIA VERBRUGGEN BESCHIKT OVER 

EEN ENORME ERVARING IN DE KAPPERS- 

BRANCHE. AL OP HAAR ACHTTIENDE WAS 

ZE SALONEIGENAAR, OP HAAR TWINTIG-

STE WAS ZE EDUCATOR EN IN DE LOOP 

DER JAREN HEEFT SASKIA (ALS HAIRSTYLIST 

EN IMAGO/BEAUTYSTYLIST) MEEGEWERKT 

AAN TELEVISIE- EN FILMPRODUCTIES, DE 

NEDERLANDSE HAARLIJN, FOTOSHOOTS EN 

GA ZO MAAR DOOR. TEGENWOORDIG 

IS SASKIA EIGENAAR VAN DE SALON ‘HET 

VISIEON’ IN HET BRABANTSE UDEN EN 

DEELT ZE HAAR KENNIS MET ‘KAPPERSALERT’, 

DAT COACHING VERZORGT VOOR SALON- 

EIGENAREN EN –MEDEWERKERS. 

KappersAlert is een initiatief van 
Saskia Verbruggen. Hiermee 
deelt zij haar jarenlange erva-
ring met salons en individuele 
hairstylisten die zich verder 
willen ontwikkelen

“In de afgelopen jaren heb ik al veel kappers begeleid om vooraf 
bepaalde doelen te behalen”, vertelt kapperscoach Saskia. “Twee 
jaar geleden heb ik mijn coaching-, advies- en begeleidingsactivi-
teiten geprofessionaliseerd met de oprichting van KappersAlert. Alle 
kennis en ervaring die ik in de afgelopen decennia heb opgebouwd 
vormt hiervoor de basis.”

INDIVIDUELE AANPAK
Op de vraag hoe een traject bij KappersAlert er precies uitziet, 
antwoordt Saskia: “Er is geen ‘standaard recept’, want iedereen is 
anders. Stel dat ik een schoolverlater begeleid die moeilijk aan de 
slag kan komen na een BOL- of BBL-opleiding, dan ziet het bege-
leiding- en coachingtraject er natuurlijk anders uit dan wanneer het 
gaat om een ondernemer die eigenaar van meerdere salons is. Het 
traject dat KappersAlert hen te bieden heeft, is afgestemd op hun 
individuele situatie en wensen. Wat de doelen precies zijn die aan 
het einde van het traject behaald moeten zijn, bepalen we in onder-
ling overleg.”

“Wat ik maar al te vaak tegenkom, is dat kappers heel goed weten 
dat ze willen veranderen maar dat het – om wat voor reden dan ook 
– niet lukt om de verandering in de praktijk daadwerkelijk te reali-
seren. Dit is waar KappersAlert in beeld komt. Door gesprekken te 
voeren, concrete doelen te formuleren, een ‘plan van aanpak’ op te 
stellen en regelmatig contact- en evaluatiemomenten in te bouwen,  
wordt er op een gestructureerde manier gewerkt aan het behalen 
van de doelen.”

KAPPERS MET AMBITIE
“KappersAlert mag je ook beschouwen als een 
soort ‘stok achter de deur’ om ervoor te zorgen 
dat de aandacht halverwege een traject niet 
verslapt. Niet iedereen zit te wachten op zo’n 
stevige aanpak en daarom zijn het toch vooral 
ambitieuze en op groei gerichte kappers die bij 
KappersAlert terecht komen. Het zijn kappers 
die resultaten willen zien en ik vind het heel 
uitdagend en inspirerend om hen daarbij te 
begeleiden. Het mooiste moment vind ik altijd 
dat de klanten van een kapper of salon die door 
mij gecoacht wordt merken dat de manier van 
werken steeds professioneler wordt. Uiteindelijk 
is dat waar het allemaal om draait: jezelf naar 
een hoger plan brengen en je hele manier van 
werken verder professionaliseren. Wanneer dat is 
gelukt, komen betere bedrijfsresultaten en omzet-
ten vaak ook binnen handbereik.”

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek neem je contact op met:

KappersAlert
Saskia Verbruggen
Tel. 06-53119022
www.kappersalert.nl 

http://www.kappersalert.nl/


De nieuwe Rapido’s worden gepresenteerd tijdens de komende jubileumeditie 
van de vakbeurs Cosmoprof, die in maart 2017 voor de vijftigste keer gehou-
den wordt in de Italiaanse stad Bologna. 

LICHT, KRACHTIG EN DUURZAAM
Om verschillende redenen mogen de Rapido’s beschouwd worden als het 
neusje van de zalm op het gebied van professionele föhns, maar de meest 
innovatieve eigenschap van de föhns is toch wel de digitale motor. Deze maakt 
het mogelijk om een krachtig vermogen van 2200 Watt (en een luchtstroom 
van 194 km/uur) te combineren met een totaalgewicht van slechts 399 gram. 
Ook zorgt de digitale motor voor een onovertroffen levensduur, aangezien de 
nieuwe digitale motor niet werkt met koolborstels die aan slijtage onderhevig 
zijn. Hierdoor hebben de Rapido’s een levensduur van 5.000 uur, terwijl pro-
fessionele föhns met koolborstels gemiddeld slechts duizend uur meegaan.

SNELLER EN NAUWKEURIGER
Andere belangrijke kenmerken van de Rapido zijn de speciale ‘silencer’ op 
de achterzijde (waardoor de föhn zijn werk in stilte doet), het ergonomische 
design (waardoor de kans op lichamelijke klachten tot een minimum wordt 
beperkt) en twaalf verschillende snelheid- en temperatuurinstellingen (inclusief 
cool air-functie). Verder wordt iedere Rapido geleverd inclusief drie blaasmon-
den. Eén daarvan heeft een opening van slechts 4 millimeter (in plaats van de 
gebruikelijke 6 mm), waardoor er zeer gecontroleerd gewerkt kan worden. 
Doordat de blaasmond smaller is, is de blaasprecisie met 33% verbeterd en dit 
is een verschil dat kappers in de praktijk zeker zullen merken. Met de Rapido 
worden coupes dus sneller èn nauwkeuriger gestyled.

Producten van BaBylissPRO zijn verkrijgbaar bij de betere kappersgroothandel. 
Voor meer informatie en verkoopadressen:

BaBylissPRO
Tel. 030-2219630
www.babylisspro.nl 

DE TWEE BELANGRIJKSTE KENMERKEN 

DIE IEDERE KAPPER VERLANGT VAN EEN 

PROFESSIONELE FÖHN ZIJN EEN LAAG 

GEWICHT EN DE BLAASKRACHT. BEIDE 

KENMERKEN HEEFT BABYLISSPRO GELAN-

CEERD IN DE ‘RAPIDO’-FÖHN. DEZE IS 

VOORZIEN VAN EEN DIGITALE MOTOR DIE 

IS ONTWIKKELD IN SAMENWERKING MET 

FERRARI. HET SUCCES VAN DE RAPIDO 

KRIJGT NU EEN VERVOLG MET DE LAN-

CERING VAN NIEUWE MODELLEN IN DE 

KLEUREN ROOD EN ROSÉGOUD.

▲ De Rapido heeft een digitale motor, die het 
mogelijk maakt om een vermogen van 2200 Watt 
te combineren met een totaalgewicht van slechts 
399 gram. Het paradepaardje van BaBylissPRO is 
vanaf nu verkrijgbaar in zwart, rood en roségoud

BABYLISSPRO     
GEEFT VERVOLG AAN SUCCESSTORY RAPIDO

t o o l s
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b e u r s n i e u w s

D e  K a p p e r  n r  6  2 0 1 6 49

TOP HAIR INTERNATIONAL 
          STRIKT sterkappers

Ken Hong was de eerste hairstylist uit Singapore die een internationale Hairstyling Award 
ontving en heeft onder meer de styling van beroemdheden als Lindsay Lohan en Melanie 
Brown verzorgd. Oostenrijker Kränkl is veelvuldig voor zijn werk onderscheiden en wordt 
wereldwijd regelmatig gevraagd om mee te werken aan shows. Net als Hong zal hij de Top 
Hair-bezoekers op de openingsdag enthousiasmeren en inspireren. 

PROGRAMMA
Dat is ook het overkoepelende doel van de beurs. Vakbezoekers kunnen zich begin april 
laven aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van knippen, kleur en styling. Op 
vier workshoppodia en bij de ‘Schnittfabrik’ bieden specialisten kennis en tips voor de 
dagelijkse werkzaamheden in een salon. Omdat kappers ook kennis dienen te hebben van 
ondernemerschap en strategie, wordt het programma aangevuld met een business-congres 
waar gerenommeerde sprekers vertellen over onder meer marketing, leiding geven en com-
municatie. 

PROFESSIONELE AMBIANCE
“Het kenmerk van het evenement in Düsseldorf is de ongeëvenaarde mix van informatie, 
bijscholing en entertainment”, laat de organisatie in een vooruitblik weten. “Dankzij de 
chic vormgegeven vakbeurs, de workshops op centrale podia en het verbod op geluidsin-
stallaties bij de stands, wordt een professionele ambiance voor ordergesprekken en netwer-
ken gecreëerd, die in deze vorm uniek is.”

De online verkrijgbare tickets voor Top Hair International bieden ook toegang tot de paral-
lel plaatsvindende beurs Beauty Düsseldorf. 

Meer informatie:
Fairwise bv
Tel. 070-3501100
www.top-hair-international.com 

HET DUURT NOG EVEN VOOR HET ZOVER IS, MAAR DE ORGANISATIE VAN TOP HAIR INTERNATIONAL 

IN DÜSSELDORF IS AL DRUK BEZIG MET DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE 2017-EDITIE. DE DUITSE KAP-

PERSBEURS ZAL OP 1 EN 2 APRIL NAAR VERWACHTING ZO’N VIERHONDERD EXPOSANTEN EN TIENDUI-

ZENDEN BEZOEKERS TREKKEN. BOVENDIEN ZIJN MET KEN HONG EN MARIO KRÄNKL TWEE ABSOLUTE 

STERKAPPERS GESTRIKT VOOR DE OPENINGSSHOW.   

Mario Kränkl is één van de sterkap-
pers die de openingsshow verzorgt

Enthousiast geworden over een bezoek aan 
Top Hair, maar weinig tijd om reis en ver-
blijf te regelen? Dan biedt Messe Düsseldorf 
uitkomst. De organisatie heeft samen met 
Düsseldorf Marketing & Tourismus diverse 
overnachtingspakketten samengesteld. Zo 
ben je vanaf € 139,- verzekerd van een goede 
hotelovernachting, ontbijt én beursbezoek. 
Meer informatie over de hotelaanbieding via 
Düsseldorf Marketing & Tourismus: 
tel. +49 (0)211 17202839 en 
messe@duesseldorf-tourismus.de.

http://www.top-hair-international.com/
mailto:messe@duesseldorf-tourismus.de
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‘TONES OF BEAUTY’ 
HOOFDTHEMA VAN COSMOPROF 2017 

In de loop der jaren heeft Cosmoprof Worldwide vele pieken en dalen gekend. Voor leveranciers uit de 
kappers- en schoonheidsbranche was de beurs in de jaren negentig en de ‘zero’s’ een absolute must. Het 
ging zelf zo goed, dat er ter aanvulling op de Italiaanse editie van Cosmoprof ook edities in Las Vegas 
en Hong Kong werden georganiseerd, die nog altijd belangrijk zijn voor de Amerikaanse en Aziatische 
hair en beauty business. Tijdens de kredietcrisis echter ging de beurs hard onderuit. Nu het economisch 
de goede kant opgaat, lijkt ook de organisatie weer nieuw zelfvertrouwen te hebben gevonden en wordt 
alles in stelling gebracht om met de vijftigste editie de goede, oude tijden te doen herleven.

GROEIMARKT
Thema van de komende editie is ‘Tones of Beauty’, waarmee wordt aangegeven dat er speciale aandacht 
is voor cosmetica en kappers- en beautyproducten die gericht zijn op consumenten met een niet-wes-
terse huid of black hair, wat wereldwijd gezien een belangrijke groeimarkt is. ‘Tones of Beauty’ is onder-
deel van Cosmoprime, een soort preview op de beurs zelf die gehouden wordt van 16 tot en met 19 
maart.

De keuze voor het ‘Tones of Beauty’-thema is niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat de markt voor 
‘multicultural’ beauty gigantisch is, zo benadrukt de Cosmoprof-organisatie. “Vrouwen met een 
niet-westerse achtergrond geven maar liefst tachtig procent meer geld aan cosmetica en verzorgings-
producten uit dan andere consumentengroepen en de verwachting is dat de wereldwijd black hairca-
re-markt in 2019 goed is voor een omzet van 876 miljard dollar”, aldus Alessandra Allegri, Sales Team 
Manager van Cosmoprof Worldwide. “Veel producenten spelen hier al op in door producten te ontwik-
kelen die geschikt zijn voor een bredere groep haar- en huidtypes. Cosmoprof vind deze ontwikkeling 
dusdanig belangrijk, dat we er het hoofdthema van de komende jubileumeditie van hebben gemaakt. 
Zowel voor salons, distributeurs en producenten is Cosmoprof 2017 dus de ‘place to be’ om geïnfor-
meerd èn geïnspireerd te worden over deze opkomende markt en alle bijbehorende ontwikkelingen.”

RECORD
Afgelopen jaar werd Cosmoprof Worldwide bezocht door een recordaantal van 200.000 bezoekers 
en waren er 2510 exposanten en 25 landenpaviljoens. Met de aankomende vijftigste editie is er een 
goede kans dat deze recordcijfers opnieuw verbroken gaan worden. Op de beursvloer zijn tientallen 
Nederlandse bedrijven aanwezig en ook is ons land present met een eigen paviljoen. 

Nieuws over Cosmoprof Worldwide volg je op social media via #cosmoprofww, via de app en via de 
website cosmoprof.com 

AL TIENTALLEN JAREN IS COSMOPROF 

WORLDWIDE IN DE ITALIAANSE STAD 

BOLOGNA DE BELANGRIJKSTE KAPPERS- EN 

BEAUTYVAKBEURS TER WERELD. KOMEND 

JAAR (17 T/M 20 MAART 2017) WORDT DE 

VIJFTIGSTE EDITIE GEHOUDEN EN DE ORGA-

NISATIE ZET ALLES OP ALLES OM HIER DE 

BESTE EDITIE OOIT VAN TE MAKEN. 

http://cosmoprof.com/
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HAIR FASHION, BUSINESS & FUN 

         TIJDENS The Hair Project 2017
THE HAIR PROJECT 2017 VINDT PLAATS OP 12 & 13 MAART 2017 IN KORTRIJK XPO. HET EVENT IS DE VERNIEUWDE 

OPZET VAN DE VROEGERE HAIRSTYLE-VAKBEURS EN ZAL NU VOOR DE TWEEDE KEER IN DE NIEUWE TRENDY SET-

TING PLAATSVINDEN. 

Tijdens The Hair Project komen bezoekers op een laagdrempelige manier alles te 
weten over grote en kleine (haar)merken, nieuwe producten en de laatste trends. 
Doorlopende shows en workshops zorgen voor de nodige inspiratie met kapsels 
volgens de laatste trends. The Hair Project pakt opnieuw uit met een sfeervolle 
scenografie want hair fashion, business & fun gaan in de kapperswereld altijd 
samen. 

INSPIRATIE OP MAAT
Toonaangevende shows, productinnovaties, vaktechnische workshops, business 
talks, collega’s ontmoeten: kappers bepalen tijdens The Hair Project zelf hoe ze hun 
inspiratiedag op maat invullen. Kortrijk Xpo wordt omgetoverd tot een sfeervolle 
en hippe wereld waarin alles draait om haar, vakmanschap en passie. Kappers kun-
nen hun leveranciers bezoeken in Brand Boxes, workshops bijwonen in The Hubs, 
inspiratie opdoen tijden het showprogramma, shoppen in de hippe setting van The 
Warehouse (met live DJ) en uitgebreid netwerken op sfeervolle plekken met uitste-
kende catering. Een bezoek aan The Hair Project levert gegarandeerd volop inspira-
tie op voor zowel het vak als het ondernemerschap.

DEELNEMERS & PROGRAMMA
Op vier maanden van de beurs zijn heel wat bekende merken en bedrijven aan-
gemeld (zoals L’ANZA, L’Oréal Professionnel, System Professional, Balmain Hair, 
ProDuo)  maar ook nieuwe merken (Absolution, Moroccanoil, Scandinavian Hair 
Care & Color, Olaplex). Achter de schermen wordt ook gewerkt aan het showpro-

gramma. Op vandaag kleurt dit Belgisch, 
Italiaans en Nederlands. De organisa-
tie heeft een uitgebreide wish-list van 
topkappers en deze wordt in de komen-
de maanden met extra nationaliteiten 
aangevuld om een veelzijdig programma 
samen te stellen waarin iedere kapper 
iets van zijn of haar gading vindt. Volg 
The Hair Project op Facebook en/of 
Twitter, zo blijf je op de hoogte van alle 
laatste nieuwtjes over het evenement.

TICKETS VANAF JANUARI 2017
Tickets kunnen vanaf januari 2017 via de 
website worden aangeschaft. Een online 
dagticket kost € 25,- en aan de deur kost 
een dagticket € 30,-. Met een kortings-
code van een deelnemend bedrijf zijn 
tickets voor € 20,- verkrijgbaar. 

Meer informatie:
www.thehairproject.eu

http://www.thehairproject.eu/


       INSPIRATIE BUITEN DE 
                        GEBAANDE PADEN

C O L U M N  L A U R E N S  V A N  D E  V I J V E R

       INSPIRATIE BUITEN DE 
                        GEBAANDE PADEN

Beautyhouse Rotterdam bestaat uit een Brow Bar, 
Makeup Bar, Skin Bar, Nail & Pedicure Bar, Blow Dry Bar, 
vier schoonheidssalons.

Wij zijn 7 dagen per week geopend, drie dagen tot 20.00 uur.
Toplocatie, nabij de Koopgoot en Hema.
 
Wij hebben voor een professionele kapper onder ons dak 
nog ca 70 m2 te huur (Europees- en/of kroeshaar). 
Eventueel losse stoelen te huur.
  
Contract van 1 jaar (+ verlenging)

Beautyhouse Rotterdam
Korte Hoogstraat 18,3011 GL Rotterdam
Tel.: 010 4122832 • info@beautyhouserotterdam.nl
www.beautyhouserotterdam.nl

WE MAKE YOUR       
BRAND

-Keuze uit 1500 formules
-Productie & afvullen
-Ruime keuze in verpakking
-Creëer je eigen design
-Vanaf 120 stuks

Voor meer informatie   bottlex.nl   info@bottlex.nl

YOUR
LOGO

250 ML

FINALE

• Krachtig scheerapparaat uit de 5 Star Serie.

•     Ontwikkeld voor finishing en blending van bald fades  

en het bijwerken van neklijnen.

• Hypo-allergeen gouden snijfolie.

•  Scheert super kort (0,1 mm) d.m.v. de extra dunne folie.

• Super licht, slechts 160 gr.Voor gebruik met 
en zonder snoer

120 minuten laden 
voor 80 minuten 

gebruik

Made in USA 
Hoogwaardige 

kwaliteit uit de VS 
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C o l u m n  l a u r e n s  V a n  D e  V i j V e r

Afgelopen maand was ik op uitnodiging van Richard Koffijberg spreker bij 
een sessie van de Experts in Business. Andere sprekers waren Mari van de 
Ven, Mark Melief van Kinki Kappers en Hans Janssen van DenkProducties. 
Ik was blij verrast met een zaal vol enthousiaste ondernemers uit de branche 
die graag van elkaar willen leren. Voor vooruitgang in onze branche is dit zo 
goed. De kappersbranche heeft immers een moeilijke tijd achter de rug, maar 
mijn inziens komt dit voor een groot deel omdat het een branche is die van 
oudsher sterk naar binnen is gekeerd. Ik vind het daarom super dat Experts in 
Business dit soort sessies organiseert om kappers bij elkaar te brengen, erva-
ringen te delen en hierdoor uiteindelijk gezamenlijk sterker te worden. Daar 
heeft deze branche behoefte aan en daar hebben we allemaal baat bij; groot 
en klein. 

Wat mij tijdens deze dag opviel was dat alle sprekers er op hamerden dat 
succes alleen maar samen kan gaan met af en toe falen en het verkennen 
van mogelijkheden buiten de gebaande paden. Het leek bijna een mantra 
van iedere spreker om te prediken om je comfortzone continu te verleggen. 
Waarbij overigens wel goed de grens tussen ‘stretch’ en ‘stress’ in de gaten 
moet worden gehouden. 

Voor mij persoonlijk was het een bevestiging dat er nog veel kan worden 
geleerd van andere branches (zoals ik ook al aangaf in een eerdere column). 
Dat hier nog veel ruimte voor bestaat, werd mij bevestigd door het feit dat 
bijna niemand van alle aanwezigen ooit bij Uber een taxi heeft besteld. Dit is 
voor mij ongelofelijk en eigenlijk onacceptabel. Als ondernemer in de dienst-
verlenende industrie is het zo belangrijk om vinger aan de pols te houden in 
de markt en concepten die blijkbaar grote impact maken in andere branches 
persoonlijk te ervaren. Uber is hier een voorbeeld van. Maar ook andere con-

cepten waar veel om te doen is, zijn inspirerend om als kapper te bezoeken. 

Ik kan je garanderen dat je daar als ondernemer altijd weer iets uithaalt en 
dat hier ideeën uit voortkomen die je kan toepassen in je eigen salon.  Een 
aantal voorbeelden hiervan zijn onder andere de nieuwe Sissy Boy-winkels in 
Den Haag en Amsterdam KNSM-eiland; zie hoe het nieuwe winkelen meer 
en meer een totaal beleving wordt. Ook een bezoek aan een van de Cool 
Blue-winkels raad ik aan voor een mooi voorbeeld van hoog klantservice 
niveau. 

Verder raad ik aan om een vestiging van Ace & Tate-brillenwinkels te bestu-
deren om te begrijpen hoe je als bedrijf de consument kan leren heel anders 
naar je product te kijken. Ook een bezoek aan Citizen M hotels is goed. Hoe 
zorg je voor compleet nieuwe hotel-beleving voor een scherpe prijs waar de 
computer op persoonlijke wijze steeds meer de rol van host overneemt?  Ik 
wens jullie de komende maand goede omzetten maar ook veel inspiratie voor 
het nieuwe jaar! 

*Wave International is het moederbedrijf van de ketens Cosmo Hairstyling 
en Team Kappers, die samen over 157 vestigingen beschikken. Sinds zijn 
aanstelling in 2013 heeft Laurens (samen met zijn team) beide ketenbe-
drijven rigoureus vernieuwd. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die 
Wave International biedt aan ondernemende franchisers? Ga dan naar www.
wave-international.com/franchisen

Laurens van de Vijver

LAURENS VAN DE VIJVER IS COLUMNIST VOOR VAKTIJDSCHRIFT DE KAPPER. DAAR ZIJN WE BEST TROTS OP, WANT LAURENS IS NIET ALLEEN ALGEMEEN 

DIRECTEUR VAN WAVE INTERNATIONAL* MAAR OOK EEN ERVAREN MARKETEER DIE WEET WAT ER OP MARKETINGGEBIED NODIG IS OM SALONS SUCCESVOL 

TE LATEN ZIJN. IN ZIJN COLUMN GAAT LAURENS DUS VOORAL IN OP THEMA’S ALS ONDERNEMEN IN DE KAPPERSBRANCHE, LEIDING GEVEN, TEAMBUILDING, 

NIEUWE MANIEREN OM KLANTEN AAN DE SALON TE BINDEN EN HET STIMULEREN VAN DE BEZOEKFREQUENTIE. DOE ER JE VOORDEEL MEE!

       INSPIRATIE BUITEN DE 
                        GEBAANDE PADEN
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C O L U M N  L A U R E N S  V A N  D E  V I J V E R

       INSPIRATIE BUITEN DE 
                        GEBAANDE PADEN

Beautyhouse Rotterdam bestaat uit een Brow Bar, 
Makeup Bar, Skin Bar, Nail & Pedicure Bar, Blow Dry Bar, 
vier schoonheidssalons.

Wij zijn 7 dagen per week geopend, drie dagen tot 20.00 uur.
Toplocatie, nabij de Koopgoot en Hema.
 
Wij hebben voor een professionele kapper onder ons dak 
nog ca 70 m2 te huur (Europees- en/of kroeshaar). 
Eventueel losse stoelen te huur.
  
Contract van 1 jaar (+ verlenging)

Beautyhouse Rotterdam
Korte Hoogstraat 18,3011 GL Rotterdam
Tel.: 010 4122832 • info@beautyhouserotterdam.nl
www.beautyhouserotterdam.nl

WE MAKE YOUR       
BRAND

-Keuze uit 1500 formules
-Productie & afvullen
-Ruime keuze in verpakking
-Creëer je eigen design
-Vanaf 120 stuks

Voor meer informatie   bottlex.nl   info@bottlex.nl

YOUR
LOGO

250 ML

FINALE

• Krachtig scheerapparaat uit de 5 Star Serie.

•     Ontwikkeld voor finishing en blending van bald fades  

en het bijwerken van neklijnen.

• Hypo-allergeen gouden snijfolie.

•  Scheert super kort (0,1 mm) d.m.v. de extra dunne folie.

• Super licht, slechts 160 gr.Voor gebruik met 
en zonder snoer

120 minuten laden 
voor 80 minuten 

gebruik

Made in USA 
Hoogwaardige 

kwaliteit uit de VS 
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“Mijn vader heeft de zaak opgericht en toen ik een jaar of zeventien was had ik al besloten dat ik hem 
wilde opvolgen. Ook in die tijd vond ik het contact met de klanten leuk en daar is in al die jaren niets 
in veranderd”, vertelt Jan van Doorn. “Na m’n kappersopleiding heb ik eerst een tijd in een andere 
salon gewerkt. Vervolgens ben ik in 1992 in de zaak gekomen. In 1995 hebben we een grote uitbrei-
ding gehad en in 1997 heb ik de zaak van m’n vader overgenomen. Zoals gezegd is onze basis in al 
die jaren grotendeels onveranderd gebleven, op één punt na. We zijn nu namelijk een gezinssalon, 
terwijl Kapsalon Van Doorn in de tijd van mijn vader een echte herenzaak was.”

TEAM
“Wat ook bijzonder is aan Kapsalon Van Doorn is dat maar liefst zeven van de achttien medewerkers 
nog voor m’n vader gewerkt hebben. Het personeelsverloop is hier dus extreem laag en dat zegt ook 
veel over de sfeer op de werkvloer. Dat is zeer belangrijk, want klanten pikken dat direct op. Ook ben 
ik er best trots op dat mensen hier al jarenlang met veel plezier werken. Het is voor mij een goede 
indicatie dat we de zaken op de juiste manier aanpakken.”

ONTMOETINGSPLEK
“Een andere kracht van Kapsalon Van Doorn is het werken zonder afspraak. Klanten kunnen zomaar 
binnenlopen en we staan altijd met acht of negen mensen te knippen, waardoor iedereen snel gehol-
pen kan worden. Als klanten toch even moeten wachten, dan heb ik niet de indruk dat ze dat over het 
algemeen heel vervelend vinden. De salon is namelijk ook een soort van ontmoetingsplek. Mensen 

AL MEER DAN VIJFTIG JAAR IS KAPSALON VAN DOORN EEN BEKENDE SALON IN NIEUWEGEIN EN OMGEVING. HOEWEL DE ZAAK NATUUR-

LIJK MET Z’N TIJD MEE IS GEGAAN, ZIJN EEN AANTAL KENMERKEN VAN HET SALONCONCEPT AL DIE JAREN ONVERANDERD GEBLEVEN. ZO 

IS KAPSALON VAN DOORN EEN ABSOLUTE ‘NO NONSENSE’-ZAAK, WAAR UITSLUITEND KNIP- EN STYLEBEHANDELINGEN WORDEN AANGE-

BODEN (EN WAAR DUS NIET WORDT GEKLEURD). OOK ZIJN DE PRIJZEN VRIENDELIJK (KNIPPEN HEREN 19 EURO, KNIPPEN DAMES 22 EURO) 

EN WORDT ER SINDS DE OPRICHTING IN 1964 NIET OP AFSPRAAK GEWERKT, MAAR WORDEN KLANTEN GEWOON IN VOLGORDE VAN 

BINNENKOMST BEHANDELD. BEGIN NOVEMBER VERHUISDE KAPSALON VAN DOORN NAAR EEN ANDERE PLEK IN HET WINKELCENTRUM 

NEDEREIND OM HET GROTE AANTAL VASTE KLANTEN NOG BETER VAN DIENST TE KUNNEN ZIJN. 
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“NO-NONSENSE EN EEN 

VRIENDELIJKE UITSTRALING, 

DAAR HOUDEN WE VAN”

PROFIEL KAPSALON VAN DOORN
Bestaat sinds:  1964
Locatie:   Winkelcentrum Nedereind, Nieuwegein
Aantal medewerkers: 18
Interieur:    Kiela/Inline
Merken:    Keune Haircosmetics & Imago

maken een praatje met elkaar en kennen elkaar vaak ook. Dat krijg je als je 
al meer dan vijftig jaar bestaat.”

LUXE AMBIANCE
“De laatste grote verbouwing was begeleid door John Donkelaar en via hem 
zijn we voor deze verbouwing bij Inline terechtgekomen. Dat klikte heel 
goed, want net als wijzelf is Inline een ‘no nonsense’-bedrijf dat gemaakte 
afspraken altijd nakomt en echt verstand van zaken heeft. De verbouwing 
van het nieuwe pand heeft een kleine vier weken geduurd en tot aan de ver-
huizing hebben we onze klanten gewoon op de oude locatie ontvangen.”

“7 november was de eerste dag dat we op de nieuwe locatie werkten en 
het is een enorme verbetering. Het hele interieur is perfect afgewerkt en 
de verschillende interieurelementen zijn mooi op elkaar afgestemd. Verder 

zitten we nu op een hoekpand en door een 
grote glazen wand kunnen passanten beter de 
zaak inkijken. Onze visuals zijn door ook op 
aangepast. Tegelijkertijd hebben klanten meer 
privacy en worden zij ontvangen in een luxe, 
vriendelijke ambiance. De centrale wacht-
ruimte - waar de behandelplekken omheen 
zijn geplaatst - is ook veel aantrekkelijker 
geworden. Er is een tv geplaatst, mensen kun-
nen hun mobiel opladen en - ook niet onbe-
langrijk - we hebben goede koffie.”

ROUTING
“De nieuwe salon is twintig vierkante meter 
groter dan de vorige en zeker op drukke 
momenten hebben we die ruimte ook echt 
nodig. De entree vind ik de grootste verbete-
ring. In de oude situatie was deze nogal krap 
en wanneer er iemand met een kinderwagen 
binnenkwam dan ontstond er al snel een 
opstopping. In de nieuwe salon lopen mensen 
elkaar niet meer in de weg, ook omdat de 
routing door de zaak is verbeterd. Al met al 
denk ik dus dat we er weer een aantal jaren 
tegenaan kunnen!”

Meer informatie:
www.kapsalonvandoorn.nl
www.inline.nl 

http://www.kapsalonvandoorn.nl/
http://www.inline.nl/
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ZÓ SCOOR JE GRATIS PUBLICITEIT 
VOOR JE KAPSALON!

KAPPERSZAKEN KUNNEN HEEL INTERESSANT ZIJN VOOR DE MEDIA. MAAR JUIST DEZE ONDERNEMERS LATEN VAAK KAN-

SEN LIGGEN DOOR DE MEDIA NIET OP TE ZOEKEN. DAT IS ZONDE! DAAROM DEELT FREE PUBLICITY COACH EN MEDIA 

EXPERT STEPHANIE AUKES EEN AANTAL PR-TIPS WAARMEE OOK JIJ FREE PUBLICITY KUNT SCOREN VOOR JE SALON. 

NIEUWSWAARDE
Waar begin je als je in de media wilt komen en free publicity wilt krijgen in bij-
voorbeeld de krant, in een (online) magazine of zelfs radio of tv? Alles staat of valt 
met een goed plan van aanpak. Allereerst is het belangrijk om te weten wat jour-
nalisten en redacties nieuwswaardig vinden. Het is belangrijk dat je nieuwswaarde 
creëert. Ik zal wat voorbeelden geven waarop je zou kunnen inspelen voor jouw 
business. 

NIEUWE ZAAK
Stel je opent een nieuwe salon, dan kan de regionale media dit interessant vinden. 
Jouw regio heeft een eigen krant, zoals Eindhoven het Eindhovens dagblad heeft 
en Amsterdam het Parool. Media uit de regio vinden het vaak interessant om over 
ondernemers uit de regio te schrijven. Als je een nieuwe zaak opent dan is dat 
nieuws. Ook kunnen lokale radiostations interesse hebben in een interview met 
jou, evenals huis-aan-huisbladen. Onderschat de kracht van deze lokale media 
niet. Vaak worden ze de lokale suffertjes genoemd, maar dat vind ik oneerbiedig 
want deze krantjes worden ontzettend goed gelezen door mensen uit de buurt. En 
die lezers zouden allemaal jouw nieuwe klant kunnen zijn.

VERNIEUWING
Wat ook nieuwswaarde kan hebben is wanneer je bijvoorbeeld een techniek, 
therapie of product gebruikt die (vrij) nieuw is in Nederland. Een klant van mijn 
online free publicity programma, een kapper/beautyondernemer stuurde één 
bericht aan de media wat leidde tot een interviewuitnodiging van Libelle, een 
publicatie door gezondheidsmagazine Santé en diverse artikelen op beauty- en 
lifestyle blogs. Dat is ook voor jou mogelijk als je iets vernieuwends aandraagt bij 
de media.

TREND
Als ondernemer in de kappersbranche heb je veel kennis in huis over je vak. Die 
schat aan kennis is bijzonder waardevol voor de media. Als je naar tv-program-

ma’s als Editie NL kijkt dan zie je vaak deskundigen aan het 
woord. Zij geven bijvoorbeeld hun mening over een bepaalde 
beauty- of haartrend. Hoe geweldig zou het zijn als jij die 
expert bent die zijn/haar mening geeft over een bepaalde 
trend in jouw branche, of het nu op tv, radio, magazine of 
krant is? 

DESKUNDIGHEID
Jij kunt ook die veelgevraagde expert in de media worden. De 
media is namelijk altijd op zoek naar deskundigen en daar 
komt bij dat de beauty- en haarbranche altijd hot is. Veel kij-
kers, lezers en luisteraars van de media willen namelijk weten 
hoe zij zichzelf mooier kunnen maken. Spot je een bepaalde 
trend? Benader de media daar dan mee en je kunt zomaar 
gratis media-aandacht krijgen.

STOUTE SCHOENEN
Het enige dat je tegenhoudt om free publicity te krijgen is het 
feit dat je de media niet opzoekt. Dat je de stoute schoenen 
niet aantrekt. Of dat je er geen hulp bij zoekt. Wees je con-
current een stap voor door de media wél op te zoeken. 

Met free publicity creëer je bekendheid voor je bedrijf, bena-
druk je je deskundigheid en bevestig je je autoriteit. Zeg nou 
zelf, kies je sneller voor de kapper of beautysalon waarover je 
laatst een artikel in de krant gelezen hebt, of voor een totaal 
onbekende salon? 

Wil je meer weten over hoe jij publiciteit kunt krijgen? Bekijk 
dan mijn gratis video ‘Hoe verleid je een journalist?’ via 
www.supastar-pr.com 

m a r K e t i n g
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        IS EEN LIJN 
SPECIAAL VOOR HEM
Haarverzorging en -styling.
Een mooie baard en welzijn van het lichaam:
een verzorgingslijn met producten speciaal voor HEM.

http://www.supastar-pr.com/
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Je wilt dat klanten trots zijn op hun haar. Dus sluit 

je je aan bij een innovatief merk dat – als enige! 

– Healing Haircare biedt en het haar écht van 

binnenuit herstelt. Vol exclusieve botanische

extracten en andere pure, natuurlijke ingrediënten. 

En 100% vrij van belastende stoffen, zoals sulfaten. 

Werk met een merk dat het haar – én de aarde – 

mooi en gezond houdt. Join the tribe: lanza.eu

Join the tribe
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