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Voordat ik je 8 fantastische tips geef om je omzet te

verhogen, deel ik graag met je hoe anderen dit E-Book

hebben ervaren en hoe dit hun praktijk of salon heeft

geholpen.

Wat anderen vinden 

Marja K.
Eigen cosmetische praktijk

Joke v S.
 Eigenaresse schoonheidssalon

Al 20 jaar ben ik aan het ondernemen en altijd met het doel om
mijn omzet te verhogen. Toen ik dit E-Book voorbij zag komen
was ik meteen geïnteresseerd. Het heeft mij geholpen, vooral met
sociale media en reviews! Daarnaast verkoop ik nu een poosje de
producten van Vaud. Deze passen perfect bij mijn praktijk en de
behandelingen die ik uitvoer. Bedankt Vaud.

Super gemakkelijk in de praktijk te brengen, echt een aanrader!
Achteraf had ik nog wat vragen, waarmee ik heel goed geholpen
ben. Ik ben nu in contact met Vaud om eventueel hun producten
in mijn praktijk te verkopen. Wie weet?!



Opbouw van de tips

Dit E-Book zit boordevol tips die zich focussen op het

verhogen van de omzet in jouw praktijk of salon. De tips  zijn

direct en gemakkelijk toepasbaar waardoor je direct aan de

slag kunt gaan. Succes!

1 . Prijzen

2 . Blogs

3 . Combinatiepakketten

4 . Producten

5 . Luister naar de klant

6 . Reviews 

7 . Sociale media

8 . Nieuwsbrieven 



1 . 
Alles over prijzen

Hoe kun je je omzet verhogen? Waarom heb jij voor je huidige

prijs gekozen? Een goede prijsoptimalisatie zorgt voor een

hogere omzet.



Als ondernemer moet je je natuurlijk onderscheiden. Dit kan op verschillende
manieren; de diensten die je aanbiedt, de service die je levert en niet minder
belangrijk de prijs die je vraagt voor een behandeling.

Veel ondernemers vinden dat hun praktijk of salon beter is dan die van hun
concurrenten. Echter bieden zij behandelingen aan voor dezelfde prijs als de
concurrentie. Er zijn maar weinig salons die een hoge behandelprijs vragen omdat
zij bang zijn om (potentiële)klanten te verliezen.

Dat je klanten verliest is alleen vaak niet het geval, er is een mooi gezegde die dit
omvat “goedkoop is duurkoop”. Dit geldt in bijna alle gevallen. Als je hogere prijzen
hanteert, zet je jezelf feitelijk neer als één van de beste in de markt. Je creëert
namelijk de hoogste waarde voor jouw (potentiële)klant. 

Goedkoop is duurkoop

Wetenschappelijk onderzoek
Het is bewezen dat het menselijk brein denkt dat wanneer iets duurder is het
automatisch ook beter is. Als je de keuze hebt tussen een kapper met een tarief van
€25 per knipbeurt en een andere kapper heeft een tarief van €50, dan ga je ervan uit
dat kapper met het tarief van €50 beter is.

Het opmerkelijke is dat veel praktijken of salons vinden dat zij beter zijn dan de
concurrenten, maar dit niet weerspiegelen met hun prijs. Zodra er meer waarde
ontstaat voor de klant, zullen zij bereid zijn om hier meer voor te betalen. Je moet
alleen zelf waarmaken dat de klant die extra waarde ook ervaart. 

Stel jezelf de volgende vragen:

1 . Alles over prijzen

Wat zou er gebeuren als je prijs hoger ligt dan bij je concurrenten?
Hoeveel klanten zou je verliezen als je de prijzen twee keer zo duur maakt als
voorheen?
Verlies je de helft van al je klanten?
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Kapper A heeft 20 klanten die hij knipt tegen een tarief van €25 per knipbeurt.

Kapper B heeft 10 klanten die hij knipt tegen een tarief van €50 per knipbeurt.

Dit onderstaande voorbeeld is wederom gericht op een kapperszaak. 

De omzet is 20 x 25 = 500 euro

De omzet is 10 x 50 = 500 euro

In het tweede geval heb je nog steeds evenveel omzet, je bent alleen minder tijd
kwijt, echter moet je wel iets van waarde toevoegen. Deze tijd kan je weer ergens
anders aan besteden. Zoals het opvolgen van deze tips of het werven van nieuwe
klanten. Door een hogere prijs te hanteren dan concurrenten, onderscheidt je je.
Zodra de klanten de meerwaarde zien van jouw behandeling, zullen zij eerder voor
jou kiezen dan voor de concurrent.

Praktijkgericht voorbeeld

Als jij meerwaarde creëert voor je klant, mag je hier zeker

een hogere prijs voor vragen. Jij bent immers de beste.

1 . Alles over prijzen
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2 . 
De functie van blogs

Waarom schrijft iedereen blogs? Wat is daar het nut van? En

hoe kun je dit toepassen op jouw praktijk of salon?



Wanneer je je prijs verhoogt moet je natuurlijk wel kunnen laten zien waarom de
prijs hoger wordt. Dankzij blogs kan je je expertise in een bepaald vakgebied laten
zien. Als jij in een blog vertelt hoe een behandeling precies in zijn werk gaat, wat de
resultaten zijn en waarom jouw behandelingen de beste zijn, creëer je meerwaarde
voor je (potentiële)klant. De klant zal inzien waarom jouw prijs hoger ligt dan die
van je concurrenten.

Toon de meerwaarde

Google, Google en nog eens Google
Daarnaast zijn blogs ook goed om gevonden te worden op Google, dit heeft alles te
maken met SEO. Door consequent blogs te schrijven over onderwerpen die jouw
(potentiële)klant aan gaat, zal jouw praktijk of salon hoger komen te staan op Google.
Dit is natuurlijk belangrijk voor je vindbaarheid en hierdoor je omzet.

Praktijkgericht voorbeeld

2 . De functie van blogs

Stel je voor dat een potentiële klant last heeft van een huidaandoening en gaat op
internet op zoek naar de oplossing hiervoor. Op het moment dat jij een blog
geschreven hebt over dat specifieke huidprobleem en dat jouw behandelingen een
oplossing bieden, zal de potentiële klant op jouw website terecht komen.
In jouw blog leg je uit hoe je dat huidprobleem oplost door middel van een
behandeling en hoe de klant direct een afspraak kan inplannen. 

Stel jezelf de volgende vragen:
Over welke onderwerpen kan je een blog schrijven?
Welke problemen van jouw klant los je op? 
Kan je deze op je website plaatsen om sneller gevonden te worden? 
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In dit extra voorbeeld zie je hoe wij bij Vaud blogs inzetten om vragen van onze
klanten te beantwoorden. Hiermee worden wij eerder gevonden op Google en
genereren wij extra omzet.

Extra voorbeeld

2 . De functie van blogs

Blogs zijn dus niet alleen goed om expertise te laten zien

maar ook goed om nieuwe klanten aan te trekken. Het mooie

aan een blog is dat je het maar één keer hoeft te schrijven.

http://www.vaud.nl/
https://www.vaud.nl/blog/
https://www.vaud.nl/blog/


3 . 
Aanbieden van

combinatiepakketten

Hoe zorgt het aanbieden van combinatiepakketten voor een

hogere omzet? Luister vooral naar de klant.



Een combinatie van twee of meerdere behandelingen tegen een gereduceerd
tarief.
Een combinatie van een behandeling en een product tegen een gereduceerd
tarief.

Het aanbieden van combinatiepakketten is een goede manier om bestaande
klanten kennis te laten maken met voor hen onbekende behandelingen of
producten. Er zijn verschillende vormen combinatiepakketten. Enkele voorbeelden
hiervan zijn:

Korting levert meer op

3 . Aanbieden van combinatiepakketten

Stel jezelf de volgende vragen:
Wordt in mijn praktijk of salon alleen maar dezelfde behandeling afgenomen?
Zijn er behandelingen en producten die goed matchen? 
Waar heeft de klant behoefte aan?

Nieuwe klanten werven
Daarnaast zijn combinatiepakketten ook interessant voor nieuwe klanten. Door het
aanbieden van een totaal/starters pakket, maakt de klant kennis met allerlei
verschillende behandelingen. Hierdoor kunnen zij zelf ervaren welke behandeling
het beste bij hen past en zullen zij sneller terug keren.

Altijd met een reden!
Zelf ben ik geen voorstander van het zomaar geven van kortingen op losse
behandelingen of producten. Het haalt namelijk de kwaliteit van je product of
dienst naar beneden als er geen grondige reden achter de korting schuilt.

Echter is mijn visie op kortingen bij het aanbieden van combinatiepakketten anders.
Dit heeft te maken met het feit dat het aanbieden van deze korting een grondige
reden heeft, namelijk: de klant kennis laten maken met nieuwe behandelingen of
producten. Combinatiepakketten moeten dus de insteek hebben om je klant kennis
te laten maken met een dienst of product. Denk hierbij aan de klant, waar heeft de
klant nog extra behoefte aan.
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Praktijkgericht voorbeeld

3 . Aanbieden van combinatie paketten

Stel je voor dat een vaste klant al enige tijd één en dezelfde behandeling ondergaat
in jouw praktijk. Je wilt deze klant ook laten kennis maken met andere producten of
behandelingen die je aanbiedt. Om dit te realiseren kan je deze klant een
combinatiepakket aanbieden met hoge kortingen. Dit pakket bevat andere
behandelingen en/of producten dan de klant al afneemt. Op die manier is het
interessanter en voordeliger voor de klant en zal diegene er meer voor openstaan.

Extra voorbeeld
Break is van Vaud het bestverkochte product. Om deze redden hebben wij een
aantal combinatie pakketen samengesteld met Break. Zodat onze klanten kennis
kunnen maken met andere producten binnen ons assortiment.

Het is belangrijk dat je nadenkt over welke combinatie pakket

je aanbiedt, tegen welke prijs en met welke reden. Dat zal

jouw omzet verhogen.

http://www.vaud.nl/
https://www.vaud.nl/product-categorie/vaud-combinaties/


4 . 
Verkoop van producten

Hoe kun je je omzet verhogen? Waarom heb jij voor je huidige

producten gekozen? Bij een goede behandeling hoort een

bijpassend product dat zorgt voor een hogere omzet



Het verkopen van producten naast de bestaande behandelingen is een
gemakkelijke bron van inkomsten. Dit komt doordat het verkopen van deze
producten weinig tijd van je behandeling in beslag neemt. Deze verkopen dragen
vervolgens bij aan het verhogen van de omzet van jouw praktijk of salon

Minimale tijd, maximale omzet

4 . Verkoop van producten

Stel jezelf de volgende vragen:
Verkoop je al producten die passen bij jouw behandelingen?
Welke producten zouden bij jouw salon of praktijk passen?
Bij praktijken en salons waar jij komt, verkopen ze daar producten? Zo ja, welke?

50% van de omzet
Onze zakelijke partners geven aan dat zij op sommige dagen wel 50% van hun
omzet generen uit de verkoop van onze producten. Een makkelijke rekensom: zij
verdienen net zoveel met het uitvoeren van behandelingen als met het verkopen
van Vaud producten. Terwijl zij hier minimale tijd aan kwijt zijn.

Dit is natuurlijk een prachtig percentage, maar misschien niet direct realistisch. Stel
je voor dat jij je omzet met 20% verhoogt door het verkopen van producten naast
je huidige behandelingen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn!

Gerelateerde producten
Veel praktijken of salons hebben het gevoel dat het verkopen van producten niet
bij hun past en dat zij dit niet kunnen. Niets is minder waar! Het is belangrijk om
producten te vinden die aansluiten bij de behandelingen die jij aanbiedt. Hierdoor
is het voor de klant ook logisch waarom zij een bepaald product kopen. De verkoop
van producten moet echt een toevoeging zijn voor de klant. Daarnaast heeft de
verkoop van producten een ander groot voordeel, namelijk dat de klant terug moet
komen om het product te komen en dus in contact blijft met jouw praktijk of salon.
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Praktijkgericht voorbeeld
Het is natuurlijk overduidelijk dat jij je omzet kan verhogen door middel van de
verkoop van producten. Zoals het hierboven genoemde voorbeeld, heeft het nog
een voordeel namelijk dat klanten sneller terugkomen. 

Stel je voor dat een klant normaal gesproken om de vier weken naar de kapper,
masseur of beautysalon gaat. Na de laatste behandeling is de klant in de
veronderstelling dat hij/zij ditmaal pas na zes weken terug wilt komen. Echter ziet
de klant dat het product van zijn vorige behandeling al op is. Nu zal de klant sneller
overwegen om terug te komen na vier weken in plaats van zes.

Extra hulp? Extra omzet?

Focus je op producten die passen bij jou, jouw praktijk of

salon en natuurlijk bij de klant. Dit zal zorgen voor een

verhoging van de omzet.

4 . Verkoop van producten

Hoe bepaalde producten toegepast kunnen worden op specifieke behandelingen is
lastig uit te leggen. Wij adviseren u om voor deze vragen contact met ons op te
nemen.  

Bent u geïnteresseerd in het verkopen van producten naast uw behandeling en
benieuwd welke producten daadwerkelijk aansluiten op uw behandelingen? Laat
dan hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!
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5 . 
Luister naar de klant

Weet jij wat de pijnpunten van je klant zijn? Welke doelgroep  

heb jij precies? Als je inspeelt op de wensen van je klant zal

dit ook je omzet verhogen.



De klant is koning, zonder klanten heb je geen omzet. Het is daarom van belang om
de vraag van de klant te vervullen. Weet jij wat jouw klant belangrijk vindt? Is het
gezelligheid, hechten ze veel meer waarde aan privacy, willen ze de nieuwste
technologieën of gaat het puur en alleen om de behandeling? Het is ontzettend
belangrijk om dit allemaal precies te weten. 

Veel praktijken of salons doen dit niet en bieden hierdoor bijvoorbeeld
behandelingen aan die niet meer relevant zijn voor hun doelgroep.

De klant is koning

5 . Luister naar de klant

Stel jezelf de volgende vragen:
Wie is precies mijn doelgroep en focus ik daar ook op?
Wat zijn de knelpunten van mijn doelgroep?
Wat zijn de behoeftes van mijn doelgroep?

Trends en ontwikkelingen
Kijk naar de nieuwste trends en probeer deze in je praktijk of salon toe te passen.
Je kunt dit ook vertalen naar een leuke actie zodat meer mensen bekend worden
met jouw behandeling en praktijk of salon.

Praktijkgericht voorbeeld
Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat naar zijn klanten luistert is Coolblue. Dit
bedrijf zit weliswaar in een andere branche, maar het is wel een goed voorbeeld.
Het motto van Coolblue is “alles voor een glimlach”. Coolblue weet precies wat de
behoeftes van hun klanten zijn en spelen hier goed op in. Coolblue staat bekend
om hun goede klantenservice die voor iedere vraag klaar staat. Doordat een
consument een goede ervaring heeft met Coolblue zullen zij terug keren voor een
volgende aankoop in de toekomst. Omdat je zo goed geholpen wordt bij Coolblue
ben je ook bereid om iets meer te betalen.
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5 . Luister naar de klant

Wanneer klanten dus een goede ervaring hebben bij jouw praktijk of salon omdat jij
precies weet wat hun behoeftes zijn, zijn jouw klanten ook bereidt om eerder terug
te komen en meer te betalen.

Luister écht goed naar je klanten. Zij zorgen er immers voor

dat jij omzet genereert. 

http://www.vaud.nl/


6 . 
Reviews zijn essentieel

Wat vinden klanten van jouw praktijk of salon? Waarom zijn

reviews belangrijk? Maak gebruik van gratis reclame



Reviews zijn ervaringen die klanten delen over een product, dienst of bedrijf. De
gedeelde ervaring heeft grote invloed op de beslissing van toekomstige klanten.
Uit onderzoek blijkt dat online reviews één van de belangrijkste factoren zijn voor
het aanschaffen van een product of dienst.

Belangrijkste factor

6 . Reviews zijn essentieel

Stel jezelf de volgende vragen:
Zijn mijn klanten tevreden? En waarom wel of niet?
Hoe kan ik reviews van mijn klanten verzamelen?
Hoe zorg ik ervoor dat anderen de reviews over mijn praktijk of salon te zien
krijgen?

Zorg voor transparantie
Het komt nog steeds regelmatig voor dat de klant wordt opgelicht met een product
(of) door een bedrijf. Dit heeft geleid tot een bepaalde onzekerheid bij klanten
wanneer zij een product of dienst willen kopen. Klanten gaan in veel gevallen op
zoek naar informatie over het product of bedrijf. Zij doen dit door bijvoorbeeld
online reviews te raadplegen die worden verzameld door onafhankelijke partijen
zoals Google of Trustpilot. Ervaringen van klanten die je voor zijn geweest dienen
als betrouwbare bron bij het maken van een beslissing.

Moderne mond-tot-mondreclame
Reviews van tevreden klanten hebben een positieve impact op de omzet. Dit is de
moderne versie van mond-tot-mondreclame. Consumenten gaan namelijk sneller
over tot aankoop van een product of dienst en zijn bereid meer te betalen na het
lezen van positieve reviews.
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Bij elke aankoop laat je jezelf leiden door marketing of de mening van anderen.
Mond-tot-mond reclame is de beste vorm van reclame, echter is dit maar tot
bepaalde hoogte mogelijk. Dit komt doordat jouw klanten maar met een beperkt
aantal mensen in contact komen. Op deze manier zal je maar een beperkt aantal
nieuwe klanten werven. In dit geval is het essentieel om jouw toekomstige klanten
online reviews te kunnen tonen van je huidige klanten. Dit is de beste reclame die
je kan krijgen en is daarnaast ook nog is gratis.

Extra voorbeeld
Bij Vaud zorgen wij ervoor dat wij onze klanten een e-mail sturen enige tijd na de
aankoop van een product. In deze e-mail vragen wij of zij het producten willen
beoordelen. Deze beoordeling komt onder het desbetreffende product te staan op
de website. 

Praktijkgericht voorbeeld

Het ontvangen van reviews is momenteel belangrijker dan

ooit. Het is namelijk een visitekaartje van jouw praktijk of

salon gegeven door iemand die het zelf ervaren heeft. 

6 . Reviews zijn essentieel

http://www.vaud.nl/
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7 . 
Actief op sociale media

Zitten jouw potentiële klanten op social media? Wat voor

content moet ik plaatsen? Social media zorgt voor een groter

bereik onder jouw potentiele klanten



Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken in de maatschappij. Overal
waar je komt, word je geconfronteerd met sociale media. Grote bedrijven spelen
hier slim op in. Denk maar eens aan de KLM of Albert Heijn, beide zeer actief op
sociale media. Deze bedrijven posten niet alleen berichten, maar ze reageren ook
op een leuke manier op hun klanten.

Het hoort erbij

7 . Actief op sociale media

Stel jezelf de volgende vragen:
Is mijn doelgroep actief op sociale media?
Wil ik actief zijn op Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube?
Hoe kan ik mijn praktijk of salon profileren op sociale media?

Ook voor jouw praktijk of salon
Nu zal je je waarschijnlijk afvragen hoe sociale media bijdraagt aan het verhogen
van je omzet. Deze vraag is dan ook niet gemakkelijk te beantwoorden. Er spelen
verschillende factoren mee bij het verhogen van de omzet. Zo is het namelijk
belangrijk hoe je je praktijk of salon positioneert in de markt en met welke gedachte
je dit doet.

Denk je bijvoorbeeld aan het vergroten van je naamsbekendheid of je
vindbaarheid. Dit zijn twee hele belangrijke redenen om social media in te
schakelen voor jouw praktijk of salon.

Ook voor jouw praktijk of salon

Win-acties
Stel je volgers dilemma’s voor
Stel vragen aan je volgers
Reageer op recensies
Reageer altijd op privé berichten
Reageer op reacties

Actief zijn op social media hoeft niet veel werk te zijn. Je kan al beginnen door 1
keer per week wat te posten. Dit kan je daarna altijd nog uitbreiden. Enkele tips als
je wil beginnen met social media:
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Praktijkgericht voorbeeld
Het boek dat je nu leest is het bewijs van de kracht van sociale media.
Waarschijnlijk zonder sociale media had je nooit dit E-book gedownload en Vaud
misschien ook niet gekend. Sociale media heeft tegenwoordig veel te bieden, het is
een gemiste kans als jouw bedrijf online onvindbaar is.

Extra voorbeeld

Focus je op de sociale media kanalen waar jouw doelgroep

zich op bevindt. Ga ook goed na wat jouw doelgroep graag

ziet. Extra tip: analyseer je concurrenten.

7 . Actief op sociale media

De doelgroep van Vaud is voornamelijk actief op Facebook en Instagram. Daarom
posten wij iedere dag berichten op beiden sociale media platformen. Dit zorgt
ervoor dat de naamsbekendheid en de omzet steeds verder wordt vergroot. 

http://www.vaud.nl/
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8 . 
Nieuwsbrieven als

contact
Hoe moet je contact onderhouden met je klanten? Gebruikt

mijn doelgroep nog email? Nieuwsbrieven zijn omzet

verhogend



Nieuwsbrieven ken je waarschijnlijk wel, heel je mailbox zit er vol mee. Uit
onderzoek is gebleken dat maar liefst 93% van de Nederlanders is ingeschreven op
een nieuwsbrief. Daarnaast blijkt dat de meeste Nederlanders 1 tot 6 keer per dag
hun mail checken en geeft 75% aan weleens iets gekocht te hebben naar
aanleiding van een reclamemail of nieuwsbrief. Kortom e-mail speelt nog steeds
een grote rol in ons dagelijks leven.

Nieuwsbrieven zijn normaal

8 . Nieuwsbrieven als contact

Stel jezelf de volgende vragen:
Kan ik de e-mailadressen van mijn klanten gemakkelijk verzamelen?
Wat voor onderwerpen zou ik kunnen verwerken in een nieuwsbrief?
Welke nieuwsbrieven lees ik? 
Wat triggert mij?

Digitale nieuwsbrieven

Gratis in het begin
Gemakkelijk te maken
Meten = weten 

Een digitale nieuwsbrief versturen is misschien wel de makkelijkste manier om
contact te houden met jouw klanten. Je kan namelijk je klanten op de hoogte
houden van bijvoorbeeld nieuwe behandelingen of acties. 

Voordelen van een digitale nieuwsbrief:

Je kan zien hoeveel mensen je mail openen en hoeveel er doorklikken naar je
website. Hierdoor kan je een inschatting maken wat jouw klanten interessant
vinden. Mailchimp is één van de bekendste platformen waar je je kan aanmelden
om nieuwsbrieven of emailmarketing toe te passen op jouw prakijk of salon.
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Praktijkgericht voorbeeld
Heel veel bedrijven maken goed gebruik van klantgegevens bij het inzetten van
nieuwsbrieven. Krijg je rond je verjaardag een persoonlijke kortingscode
toegestuurd als cadeautje? Dan heb jij je waarschijnlijk wel eens ingeschreven
voor een nieuwsbrief. Doordat jij die kortingscode ontvangt zal jij sneller een
aankoop doen en zorg jij voor een omzet verhoging van dat bedrijf.

Extra voorbeeld

Denk bij jezelf waarom je een nieuwsbrief wilt versturen naar

je klanten. Aan de hand daarvan kan je verder bouwen en je

omzet verhogen.

8 . Nieuwsbrieven als contact

Wij bij Vaud sturen onze klanten één tot twee keer per week een nieuwsbrief.
Soms vullen we deze met unieke kortingen, combinatie pakketten of product
gerelateerde nieuwsbrieven. Op deze manier komen de klanten op onze website
terecht en bestellen zij onze producten, dat zorgt voor een hogere omzet. 
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Heb je vragen?

Heb je misschien vragen over de inhoud van dit E-Book? Of

zijn er onduidelijkheden? Wil je weten wat Vaud voor jouw

omzet verhoging kan beteken? Neem gerust contact met

mij op, ik help je graag verder. 

Contact

Naam - 
Joost Ribbels 

Functie - 
Business Manager

E-mail - 
joostribbels@vaud.nl

Telefoonnummer - 
+31 (0)6 40 56 53 42
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