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 چکيده
  سهمی ها شاخصه  .پردازدی میی بایزی ها سالن دری برندساز بحث به مقاله نیا

 .دهدی م قراری بررس مورد را خوب برند یک جادیا در موثر ملعوا و مراحل ،یبرندساز

ی ژگیو ،یمشتر شیافزا ،یانداز راه مراحل ت،یموفق در موثر و مهم عوامل نیهمچن

 کی یبرا را دیمف غاتیتبل انواع نیهمچن وی انسان منابع انتخاب کامل، ریمد کی یها

 . دهدی م قراری ابیارز مورد ،ییبایز سالن

 به دو بخش مدیریت و برند سازی در سالن زیبایی می پردازد.مقاله این 

ی صلای ها المان برند، تیهو عناصر ،ییبایز سالن ،یبرندساز :يديکل واژگان

 .غاتیتبل برند
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  2 یادرشاهم نايت ، 1 صحت کامران

 .دکترای مدیریت کسب و کار 1
 .کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 تينا مادرشاهی

 ییبایز سالن دري برندساز و تیریمد
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 مقدمه
. استی اصول و ندقدرتمی برندسازی کار و کسب هر در تیموفقی ها شاخصه ازی یک. استی ادیز تیاهمی دارای برندساز موضوع امروزه

  .ستا گذشته از تر سخت انیمشتریی شناسا و حفظ ،جذب خدمات، در تنوع و رقابت و کارها و کسب کثرت و تنوع به توجه بای کنون عصر در

 .میپردازی میی بایزی ها سالن دری برندساز به مقاله نیا در . ردیگی م قراری بررس مورد تری تخصص صورت بهی کنون دوره دری برندساز

ی ها تیفعال دسته در ها شگاهیآرا یا ویی بایزی ها سالن . استی شگریآرا حرفه ایدن مشاغل نیشادتر ازی یک دهدی م نشان آمارها

 ازی گرید عوامل ازمندین حرفه نیا در تیموفق اما . است خدمات تیفیک حرفه نیا در تیموفق عوامل ازی یک نیبنابرا رد،یگی م قراری خدمات

 .استی ا حرفه وی اصولی برندساز و روز به زاتیتجه متخصص، و دهید آموزش پرسنل ،یا حرفه و درست تیریمد جمله

 .دارد کار و کسب تیریمد وی ابیبازار فنون و هنر بای تنگاتنگ ارتباط گرید مشاغل مانند هم شغل نیا
 

لن از طرف مشتری به اخالق، ادب، رفتار و علت انتخاب یک سا %86موضوع بسیار مهم در موفقیت هر سالن زیبایی آن است که 

 ارتباطات پرسنل و سالن با مشتری بستگی دارد نه کیفیت خدمات زیبایی سالن.
 

  ییبایز سالن سيتاس
 ،فضا ،انمک ما، کهتعیین شده است  مبلغ یا و بودجه اساس بر. است بودجه گرفتن نظر در مرحله نیاولیی بایز سالن یک سیتاسی برا

  .میکنی م انتخاب را... و غاتیتبل ،زاتیتجه ،سالن اندازه

 

انتخاب مکان یک سالن زیبایی در یک شهر به بازار هدف سالن بستگی دارد.  چنانچه قرار باشد خدمات متفاوت و گران قیمتی را به 

د مشتریان به شما بسیار آسان باش درصد مشتریان پولدار شهر خود ارایه نمایید الزم است در منطقه ای قرار بگیرید که سطح دسترسی 22

 و بالعکس. 

 

 :سالن سيتاسي براي ديکل نکته 6

 بودجه نییتع -

 ها نهیهز از ستیل هیته -

 ،یمصرف اقالم ابزارها، و مواد ون،یدکوراس و زاتیتجه نهیهز ،یدولتی ها ارگان از الزمی ها نامه جواز، اجاره، و رهن) ها نهیهز برآورد -

 .(..و قبوض نهیهز

 کارکنان دستمزد نهیهز -

 مشاوره و آموزش نهیهز -

 یبرندساز و غاتیتبل نهیهز -

 

 :دیکن فیتعر را خودیی بایز سالنو اهداف  انداز چشم

 ؟دیدار نظر مد رای انیمشتر و مخاطب چه یا و دیا داده قرار هدف رایی بازارها چه

 د؟یخواهی م سهم بازار نیا از چقدر

 ند؟یبگو چه وی کسان چه شما ندبر مورد در دیدار دوست

 د؟یشو برنده و دیکن شرکت دیخواهی م مسابقات و جشنواره کدام در  د؟یخواهی م رای زیجوا چه

 د؟یخواهی م برندتانی برایی دارا چقدر یا و دیخواهی م درآمد چقدر

 و دیباش داشتهی استراتژ آنهای برا...( و الهدوس ساله، یک اهداف) دیسیبنو سال 12 تا سال یک ازی یجز و کامل صورت به را خود اهداف

 .دیریبگ مشاوره حتما کردن عملی اصول و تیموفقی برا. دیکنی زیر برنامه

 

 ییبایز سالن تیریمد
ی م تیفعال به شروعیی بایز سالن ریمد عنوان به کهی فرد. باشد یتجذابای دار و کیزماتیکار تیشخص یک دیبایی بایز سالن یک ریمد

 MBTI تست و  DISC مدل اساس بر میبپرداز موضوع نیا به تر قیدق میبخواه اگر اما ،باشد سمت نیا مناسبی تیشخص لحاظ به دیبا ،کند
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 ابزار دو نیا از استفاده باشد، داشته محور فهیوظ و گرا برونی تیشخصی یعن باال D دیبا فرد ستا یروانشناسی ها تست نیتر کامل ازی یک که

 .شودی م هیتوصیی بایز سالن در موثر ارتباطات جادیای برا بلکه مدیر در سالن زیبایی سمت شغل خابانتی برا تنها نه

 ، تینها در و دارند کارکنان با مثبت و موثر ارتباطات هم و کار طیمح در بهتری ریگ میتصم هم سکید مدل به مسلط و آشنا رانیمد

 .شودیم انیمشتری ساز وفادار به کمک که ،خواهند داشت انیمشتر بای خوب ارتباطات

 .دیباش داشته اطالعاتی ادیز لیمسا مورد در و دیریبگ فرای ادیزی ها مهارت دیبا دیا شدهیی بایز سالن یک ریمدی تازگ به اگر اما
 

تخدام م به اسالبته در بسیاری از سالن زیبایی، مالک مجموعه به علت های مختلف تمایل به حضور تمام وقت در سالن را ندارد و تصمی

 مدیر اجرایی می نماید.  در این صورت هم می بایست به انتخاب مدل رفتاری مناسب برای هدایت مجموعه دقت فراوان داشت. 
 

 ییبایز سالن در ریمد کي یها مهارت

 ییبایز سالن در تیریمد فنون و اصول بایی آشنا -1

 ارتباطاتی روانشناس -2

 (فروش وی ابیبازارعلم  بایی آشنا) غاتیتبل اصول -3

 یارتباط وی تیریمدی افزارها نرم بایی آشنا -4

 یحسابدار امور بایی آشنا -5

 فتوشاپ مانندیی بایز سالن با مرتبطی افزارها نرم و وتریکامپ بایی آشنا -6

 آشنایی با اصول و فنون تبلیغات -7

 آگاهی در مورد برندسازی اصولی در سالن زیبایی. -8

 .دیکن مشخص بازار در را خود گاهیجا و دیاوریب دست به ها آن عملکردی  نحوه و رقبا مورد دری ادیز اطالعات نیهمچن

 .دیریبگ مشاوره متخصصی ا حرفه افراد از حتما دیداشت ها قسمت از یک هر و تیریمد دری مشکالت یا و اطالعات اگر

 اختصاصی شگریآرای حرفه تخصص و تیریمد نهیزم در بودن روز به و آموزشی برا رایی ها ساعت موفق و مدبر ریمد یک عنوان به

 .دیده

 تیموفقی ها المان ازی یک مستمر آموزش. دهند اختصاص آموزشی برا رای زمان و میتا هم آنها که دیبخواه خود پرسنل و کارکنان از 

 . استی کار و کسب هر در

ا و کارکنان باهم، درگیری پرسنل با مشتریان و ی به خاطر داشته باشید، نبود مدیریت مدبر باعث بروز مشکالتی از جمله ذرگیری پرسنل

 کم انگیزه شدن آن ها و در نتیجه پایین آمدن کیفیت خدمات به مشتریان می شود. 

 

 موفق رانیمد اتيخصوص

 :کرد میخواه اشاره موفق رانیمد نیب مشترک اتیخصوص ازی برخ به شده انجامی های بررس در

 یارتباط مهارت -

 صبر و استقامت -

 نفوذ و تسلط -

 یرکیز و ذکاوت -

 صداقت وی راست -

 ینیب شیپ قدرت -

 موقع به هیتنب و قیتشو -

 گرا عمل -

 رو شیپ -

 (.11: 1861،کونکه) رگذاریتاث و کیزماتیکار تیشخصی دارا -
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 ییبایز سالنی داخلی طراح
 دیکن یطراحی نحو به را خود شگاهیآرا ونیدکوراس و فضا بسیار اهمیت دارد. انتظار سالن خصوص به شگاهیآرادر  نیدلنشی فضا جادیا

  ،ینییتز لیاوس از استفاده با. دیکن جادیا نیدلنش ییفضای ا حرفهی نورپرداز و مناسب رنگ انتخاب با باشد،یی بایز سالن کی یادآور قایدق که

 ظارانت سالن قسمت  .دیشو دخویی بایز سالن تیجذاب باعث انیمشتر از جذاب ریتصاو و ها عکس ک،یموز مطبوع،ی بو ها،ل گ مدرن،ی ابزارها

 استراحتی ابر یقسمت یا اتاق  .نکنند احساس را زمان گذشت انیمشتر که باشد کننده سرگرم چنان آن باشد، داشتهی خوبی طراح دیبای مشتر

 .دیده ختصاصا انیمشتر استراحت و لباس پرو و ضیتعوی برای طیمح یا و اتاق نیهمچن و ندارند کننده مراجعه کهی زمان در کارکنان

 دتانیا د،یکن استفاده کننده سرگرم لیوسا و ها کتاب از  آن در و داده اختصاص کودکان و اطفالی برا رای اتاق دیداری بزرگ سالن اگر

 .شودی م شما زیتما باعثی امکان نیچن داشتن ند،یآی م سالن به خود کودکان با انیمشتر ازی بعض که باشه

 . دیکن استفادهی ا حرفه طراحان توسط  ها رنگی هارمون و ها رنگ بیکتر از سالنی داخلی طراح در

 را کاربرد نیشتریب که، دنباشیمیی( طال و دیسف) ،(دیسف وی مشک) ،(دیسف و قرمز) ،یی(طال و بنفش) جذابی ها رنگ بیترک ازی برخ

 .اند شده همواج انیمشتر متس ازی خوب بازخورد  با و اند داشتهیی  بایزی ها سالن در ریاخ سال چند نیا در

 

 یانسان منابع
 داماستخ را تجربه با و خوب پرسنل هم اگر و دارند رو شیپیی بایز سالن رانیمد که استیی ها چالش ازی کی پرسنل جذب و استخدام

 را سالن کهی پرسنل خدمات از که هم انیمشتر ازی تعداد پرسنل هر رفتن با ست،ا یدشوار کاری طوالن مدت به ها آن حفظ وی نگهدار کنند،

 . نخواهند کرد مراجعه سالن به گرید اند بودهی راض کرده ترک

 دوستان هب سپردن قیطر از تواندی م پرسنل جذبی ها راه .دیباش داشته وفادار پرسنل دیبا اول قدم در انیمشتری وفادارسازی برا نیبنابرا

 تنگرف با ستیبای م مصاحبه و استخدام زمان در. باشد... و زنامهور و ها تیسا به ازین الماع و غاتیتبل وی آگه ،فرد خودی  مراجعه کان،ینزد و

 . است مناسب دیا گرفته نظر در کهی سمتی برا نظر مورد فرد که دیشو مطمئن DISC مثلیی ابزارها از استفاده وی عملو  یتئور آزمون

 النس در کهی فرد هر. دیکن دقت... و نگهبان حسابدار، ،یعموم روابط ریمد ،غاتیتبل ریمد ،ییبایز سالنی داخل ریمد ،یمنش انتخاب در

 اگر .خواهد داشت انیمشتر دری منف یا و مثبت ریتصو یک جادیا و بد یا خوب حس انتقال دری مهم نقش قتیحق در است کار به مشغول شما

 ستد از باعثمی تواند  پرسنلی ا حرفه ریغ و بد برخورد باشد، عالی خدمات تیفیککه ی زماندر ی حت شود،ن انتخاب دقت به نظر مورد فرد

 (.7ای در کسب و کار: هآداب معاشرت حرف )صحت، .شود انیمشتر ذهن در بد ریتصو یک جادیا و انیمشتر رفتن
 

ر مختلف و نف برایان تریسی معتقد است برای جذب پرسنل از قانون سه تایی تبعیت کنید: سه بار مصاحبه در سه روز مختلف با سه

در سه اتاق مختلف می تواند بسیار مهم باشد. به عبارتی هر چه قوانین سخت گیرانه اعمال نمایید در حفظ و نگهداشت منابع انسانی موفق 

 تر خواهید بود.
  

 ی:منش انتخاب
 :جمله از باشد الزمی ها یژگیوی دارا دیبا سالنی منش

 آراسته و مناسب ظاهر -1

 زا اطالعات آوردن دسته بیی توانا وی مشتری روانشناس تا خوب انیب فن و بدن زبان از ها مهارت نیا. موثر اطاتارتبی برقرار مهارت -2

 .باشدی م انیمشتر

 یکیالکترونی ابزارها بایی آشنا –ی اطالعاتی ها ستمیس و وتریکامپ بایی آشنا -3

 دقت با و منظم -4

 .نباشد نسال در حسابدار کهی صورت دری حسابدار امور بهیی آشنا -5

 باالی عموم روابط -6

 .است شده اضافه سالن بهی تازگ به کهی دیجد تاخدم یا و سالن خدماتی  درباره انیمشتر بهی رسان اطالعی منش فیوظا گرید از

 (.1)صحت، منشیگری مدرن: 

 .ستا ها وقت میتنظ و سالن با قرارداد اخذ به انیمشتر قیتشو و بیترغ نیهمچن
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 :نلپرس در زهيانگ جادیا
 بودن ارزش با احساس ها آن به و دیبپرسی ریگ میتصم هنگام در را پرسنل و کارکنان نظر دیکن تالش: های ریگ میتصم در شرکت -1

 .گذارندی میی بایز سالن رانیمد اریاخت در رای خوب اطالعات انیمشتر با کینزد ارتباط لیدل به ها آن. دیبده

 ها نآدر  زهیانگ جادیا باعث عمل نیا د،یکن تشکر و ریتقد ها آن از کارکنان مثبتی ها تیفعال و زحمات مقابل دری: قدردان و تشکر -2

 .شودی م

 تیمیصم وی راحت احساس آرامش، به ازین سالن به مراجعه هنگام در انیمشتر مانند هم سالن پرسنل: تیمیصم و آرامش احساس -8

 .دیکنی همکار ها آن با ،تراحتاس اتاق جادیا چه و ها آن با برخورد در چه نیبنابرا دارند،

 یازهاین و ادهد گوش ها آنی هاحرف به دیکن تالش به آن ها جایزه بدهید، کارکنان مثبت و خوبی کارهای ازا در: دیکن نییتع زهیجا -4

 به و دادن ازیامت جهت در دیدار ها آنی ها خواسته و قیعال مورد دری استخدامی ها فرم از کهی اطالعات از استفاده با. بر طرف کنید را ها آن

 .دیکن استفاده زهیجا و هیهد عنوان

 و آرامی فضا را شگاهیآرای فضا تواندی می گروه کار انجام در هان آ قیتشو وی دل هم از زهیانگ نیای: گروه کاری برا زهیانگ جادیا -5

 برنامه و اه کالس بار کی یماه دیکن تالش. است متفاوت ادافر قیعال به توجه با زهیانگ جادیا نیا. شود انیمشتر جذب باعث تینها در و دوستانه

 .دیباش داشته کننده سرگرم وی حیتفری ها

 ابترق یک در تیموفق آوردن دست به جهت در تالش د،یکنی گروه کار به قیتشو را کارکنان درستی ها وهیش با: سالم تبرقا جادیا -8

 سالم

 چنان هم تا دیکن قیتشو خوب طیشرا یک جادیا با و زهیجا دادن با را زهیانگ پر و خوب کارکنان: دیکن قیتشو را خود پرسنل نیبهتر -7

 .باشند پرتالش و زهیپرانگ

 رسنلپی برا موثر و دیمفی آموزشی ها برنامه به رای زمان سال هر. دینکن فراموش را سالن پرسنلی برا مستمر نیتمر و آموزش: آموزش -6

 .دیریبگ نظر در خود

 باعثیی نهات بهی فرد هر که دیکن توجه ،دیبگذار احترام ها آن به و دیکن توجه پرسنل تک تک به: دینشو لیقا ضیتبع کارکنان نیب  -1

 .استیی بایز سالن تیموفق گرو در ها آن تک تک تیموفق  که دیدهی آگاه ها آن به شود،ی م انیمشتر نگاه دری منف و مثبت راتیتاث

 و تیخالق خودی ها تیفعال انجام و کاری  وهیشی اجرا در که دیکن قیتشو را خود پرسنل: دیهد پروبال نو و خالقانهی ها دهیا به-12

 ها نآ به نیهمچن.باشند دیجدی ها کیتکن گرفتن یاد و مثبت جهت در بودن متفاوت و شدن بهتر دنبال به شهیهم و باشند داشتهی نوآور

 .دیبده را تازه و نوی زهایچ کردن امتحان جسارت

 انجامی ابر شتریب ی زهیانگ شود باعث تا دیکنی نظرخواه ها آن از کارکنانی برا هدف نییتع در: دیکن نییتع هدف کارکنانی برا -11

 .باشند داشته کارها

 چه و فکر چه د،یخواهی م چه که دیکن اعالم را خود مواضع و دیباش قاطع های ریگ میتصم در: دیباش نگر روشن و صادق و قاطع-12

 .دیکن استقبال ها آنی ها دهیا و نظرات از و دیباش فکر روشن وی منطق و صادق خود رفتار در. دیدار ها آن ازی انتظار

ی ظراتن یا و مشکالتی مواقع در اگر و کنند اعتماد شما به ها آن که دیکن رفتاری طور کارکنان با: دیکن جادیا کارکنان در را اعتماد-18

 .بگذارند دیآی م شیپ که اتفاقات و مشکالت و لیمسا انیجر در را شما و کنند بتصح شما با راحت بتوانند داشتند
 

زشی غیر مالی: طراحی سیستم تشویق و تنبیه و نظام پیشنهادات در ساختار یک یدو عامل بسیار مهم در راه اندازی سیستم های انگ

 سالن زیبایی محسوب می شود.

 

 يمشتر جذب يها راه
 در مد باغبان نگهبان، مستخدم، قیازطر تواندی م که ها آن برخورد نیاول ویی بایز سالن به انیمشتر ورود لحظه زایی بایز سالن خدمات

 .شودی م شروع باشدیی بایز سالن ریمد و حسابدار پرسنل، و کارکنان ،یداخل ریمد ،یمنش تا

 ارزش باعث خدمات ریسا کنار در گانیرای خدمت هیارا. است گانیرا خدمت هیارا ها آنی دارسازاوف و انیمشتر جذبی ها راه ازی کی -1

 هنیتامیو خدمت مو رنگ خدمت کنار در گان،یرای عکاس خدمت کاپ،یم خدمت کنار در: مثال طور به. شودی م انیمشتری برا افزوده

 ارائه بدهید....و مویا براشینگ  سشوار خدمت مو،ی کوتاه کنار در. گانیرا مو ماسک و

 .لبخند داشتن وی چشم تماس حفظ ق،یدق شنود و دوستانه و گرم برخورد ،یمشتر هب گذاشتن احترام -2

 .دیباش منظم و قول خوش -8

http://www.joas.ir/


 0 - 09، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 انتظار زمان کاهش و انیمشتری معطل و وقت رفتن هدر ازی ریجلوگ ،یمشتر وقت به احترام -4

 یمشتر نظرات و قهیسل به احترام -5

 لیتعطی روزها در خدمت هیارا مثل. خدمات هیارا در متفاوت میتا و زمان ها، متیق متفاوت، خدمات هیارا :دیباش زیمتما -8

 انیمشتر خواسته و ازین به توجه -7

 انیمشتر تیشکا و انتقاد به توجه -6

 (ژهیو خدمات) انیمشتر باشگاه داشتن -1

 (خاص ازاتیامت و قاتیتحق و دیجد خدمات مورد در انیمشتر به دادنی آگاهی )اطالعات ستمیس داشتن -12

 ، بلیط کنسرت و سینما یا استفاده از خدمات موسساتی که با آن ها مراوده و همکاری دارید.هیهد کارت ،یغاتیبلتی ایهدا و تگیف -11

 .کند  زیمتما رقبا ریسا از را شما که دیجد خدمات و مدرنی ها دستگاه و زاتیتجه -12

 شاپیکاف و رستوران ذهاب، و ابیا سیسرو یا و لیاتومب :مانند سالن دری ده سیسرو -18

  یفرد بهداشت تیرعا و مناسب پوشش کارکنان، و پرسنل ظاهری ستگآرا -14

 ...و برس و حوله مثلی شخص لیوسای نگهداری برا سالن،ی دائم انیمشتری برا قفسه  و مناسب مکان دادن اختصاص -15

 طراحی داخلی و دکوراسیون زیبا -18

 صولی و حرفه ای توجه داشته باشید(. )به تمامی عوامل موثر در برندسازی ا برندسازی اصولی در سالن های زیبایی -17

 

 مشتری یابی در سالن زیبایی به سه روش زیر انجام می شود:

 حفظ مشتریان کنونی -

 فراخوانی مشتریان گذشته  -

 شناسایی مشتریان جدید -

 برای هر سه بخش برنامه ای مدون طراحی کنید.

    

 يبرندساز

 :دیکن توجه مورد 5 به دیبای برندسازی برا

 .دیکن آگاه بودنتان از را مردم -یخشبی آگاه -1

 .بشناسد کامل را شمای مشتر تا دیبفهمان انیمشتر به را برندتان هدف و تعهد ،تیشخص تمام -کردن درک -2

 .دیکن جادیا اعتماد یا و دیکنی ساز اعتمادی مشتر در دیبا شناخت از بعد -اعتماد -8

 .شود وابسته شما به شمااز  محصول دیخر یا و خدمت افتیدر از بعدسعی کنید مشتری  -یوابستگ -4

 (انیمشتری وفادارساز) دوطرفه وی تعامل رابطه یک جادیا وی مشتر با ارتباط حفظی برا تالش -یمشتر با ارتباط تداوم -5

ی ریگبکار برند، تیهو عناصر ،ها المانی ا حرفهی طراح به. دیدهب تیاهم ها شاخصه و عواملی  همه به دیبایی بایز سالنی برندساز در

ی مومع روابط و غاتیتبل ،دهید آموزش وی ا حرفه پرسنل ت،یریمد ،خدمات تیفیک ،یمصرف مواد تیفیک ،ابزارها و زاتیتجه ،ونیدکوراس حواس،

 .دیکن توجه
 

 برندسازی در سالن زیبایی در حوزه میسر است:

 برند سازی نام سالن

 برند سازی نام مالک سالن

 موفقیت در فرآیند برندسازی باید برای هر دو بخش برنامه ریزی مدون داشته باشید.برای 
 

 ییبایزي ها سالني برندساز در موثر عوامل
 

 عوامل برندسازی سالن زیبایی به سه قسمت تقسیم می شوند:

 المان های دیداری

 المان های شنیداری

 المان های حسی
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  برند تیهو عناصر
 .کنند وجهت آن به دیبای برندساز دریی بایز سالن رانیمد که استی اقدامات نیمهمتر ازی کیی یبایز سالن نام  انتخابیی: بایز سالن نام

 شودی م موجب مناسب نام بماند،ی باق ها آن ذهن در و شود انیمشتر ذهن واردی راحت به که شودی م باعث جذاب و مناسب نام انتخاب

 ریمد ای صاحب نام ازیی بایز سالن نام در اگر دهدی م نشان قاتیتحق. دهد شکل انیمشتر ذهن در را برند ممفهو با مرتبط ریتصو وی تداع که

 دو ای یک ، نام هایها نام نیبهتر) .ماندگارترند انیمشتر ذهن در و تر جذاب مراتب به ،نیالتی اسام و ها گلی اسام از یا و شود استفاده سالن

 (هستندی ا کلمه

 .(نوشتن و خواندن در سهولت خوب، مفهوم و معنای دارا ،بودن جذاب بودن، مختصر و کوتاه) خوب منای های ژگیو

 

 ییبایز سالني لوگو

 انیترمش و استیی بایز سالن ندهینما لوگو  .هویت و خدمات سالن زیبایی دادن نشانی برا است فرد منحصربهی کیگرافی طرح لوگو

 . شودی طراحی ا حرفه طراحان توسط دیبا سالنی لوگو. شوندی م آشنا سالن با شتریب

ی رو بر یادیز راتیتاثی روانشناس لحاظ از ها رنگ.شود استفادهیی بایز سالن با متناسبی ها رنگ و ها طرح از لوگو انتخاب در است بهتر

 . دنگذاری م افراد

 کارکترها ها، نشانه وی انتزاعی ها عالمت ،یریتصوی ها عالمت حرف، فرمی ها عالمت ،یا واژهی ها عالمت از توانی م لوگو انتخاب در

 . کرد استفادهی قیتلف وی لیشما وی نوشتار آرم ها، تیشخص و

 

 ییبایز سالن در خوب يلوگوي های ژگیو
 کنندهی داعت سالن کی یلوگو -ییبایز سالن تیفعال با متناسب و بودن زیانگ خاطره  جذاب، ،یرگذاریتاث و دیسف بودن، زیمتما ،یسادگ

 .استیی بایز سالن ریتصو

 

 یغاتيتبل شعار

 .رساندی م مخاطب گوش بهی راحت به را مجموعهو پیام ی اصل هدف که استی مختصر و کوتاه عبارت ای، شعر اصطالح،

 . استیی بایز سالن برند تیهو عنصر نیاتریپویی بایز سالن شعار

 

 خوبی غاتيتبل شعاري های ژگیو
 ،ینفمی معنا هرگونه از فارغ آن،ی یادآور و تلفظ دری سادگ شما، امیپ گاهیجا و جوهره و نشانه رقبا،شعار  از زیمامت باشد، مختصر و کوتاه

  .ینوآور و تیخالق خوب، احساس یک انتقال

 فیعرت دتانخو ازی غاتیتبل شعار در دیباش داشته خاطر به هستند، جذاب اریبس نو، شعر یا و اشعار از استفاده دهدی م نشان قاتیتحق

  (.62: 1814سراجی، ) دینکن

 

 یپوگرافیتا
 و نانیچ حروف و طراحان توسط معموال که ،استیی بایز سالنی برندساز در اثربخش تیهوی  برنامه کی یاصل عنصری پوگرافیتا

 ستیبای م طراحان توسط شدهی احطر فونت. باشدی برندساز در زیمتما تواندی میی بایز سالنی پوگرافیتا سبک  .شودی م انجام ها پوگرافیتا

 .شود استفاده کارت نسیزیب و سربرگ مانندی ساز برندی ها قسمتی تمام در

 

 برندي صدا

 . ودشی م ساخته ها نیسیموز و سازان آهنگ توسط کههستند یی ایقیموسی ها امیپ ،آهنگ یا صدا صداست، برند تیهو عناصر ازی کی

ت به صور صدا از استفاده. دیکن توجه صدای طراح به نیبنابرا . است خاطرات یادآور و مطبوع احساس یک جادیا باعث انیمشتر در صدا

 و خاصی صداگرفته تا  تلفنی گوش hold دری فرد جذاب و خاصی صدا یا و سالن در بایز و تیال کیموز از، ییبایز سالن در مختلف های

ی وهالوگ صورت به لوگو ساخت در صدای ها استفاده ازی یک. تاثیر گذار است در جذب مشتری بسیار ا،شمی غاتیتبل زریت دری جذاب کیموز

 (.68:همان) .استی صوت

http://www.joas.ir/


 0 - 09، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 برندي بو
یی ایمیش ادمو از استفاده لیدل بهیی بایزی ها سالن در که خصوصا  .است انیمشتر بری رگذاریتاثی ها راه ازی کیی یایبو حس رکردنیدرگ

ی برا که و اسپری تافت مثلی مضر مواد و - نیکرات رنگیی ایمیش مواد از حاصل - خاص نامطبوعی هابو مواردی برخ در و متفاوتی بوها و

ی م نفسی تنگ وی ویری ها یماریب دچار شگرانیآرا خودی مواقع دری حت .استا ز سرطان و دهنده آزار اریبس دارندی آلرژ که حساس افراد

 .دیکن استفاده مناسب هیتهوی ها دستگاه از حتما نیبنابرا. شوند

 .دیکن استفادهسبک  یعطرها ای و کننده بو خوش عود از مطبوعی فضا یک جادیای برا

 .پرطرفدارند اریبس ها گلعطر  و لینارگ مو،یل ل،یوان قهوه، مثلیی بوها دهدی م نشان قاتیتحق

 

 برند رنگ

  .هاست ستیگراف و طراحان توجه مورد اریبس و دشوی م انسان احساسات کیتحر باعث دارد، کهی روانشناس راتیتاث لیدل به رنگ

 انتخاب قتد به دیبا تابلو، و ونیدکوراس ،یغاتیتبلی ایهدا کارت، زنسیب سربرگ، رنگ  لوگو، در چهیی بایز سالن مناسب رنگ انتخاب

 .کرد توجه دیبای رگذاریتاث ویی بایز مقوله  ان،یمشتر گروه به سالن رنگ در. شود

 :دیکن توجه ریز نکات به رنگ انتخاب در

 بودن خاص -1

 بودن زیمتما -2

 سالن تیفعال با متناسب -8

 .شود توجه رنگ مفهوم و معنا به -4

 .است خوب و موثری نترنتیا وی چاپ وی طیمح غاتیتبل در ایآ -5

 (.87: همانی )سرگرمی ایدن و مدی ایدن مانند شودی م دهید ها آن در رنگ میعال کهیی ها محدوده  به توجه -8

 

 ها رنگي ولوژیزيف وی نشناسرواي معنا
 یتفاوتی ب و تیفعال عدم ،یریگ گوشه -یخاکستر

 کانینزد و دوستان ادیز عالقه و خاطری خشنود و کامل آرامش به ازین -یآب

 یپرواز بلند و غرور و اراده قدرت استقامت، و پشتکار -سبز

 یزندگ شوق و شور -اریبسی آرزوها داشتن -قرمز

 یزندگ مشکالت حل به دیام بالمانع، شرفتیپ -زرد

 گرانید بهی متک ،ییبایز و هنر دار دوست و کیرمانت و شاعرانه هیروح -بنفش

 خانواده به ادیز اریبس عالقه ،فعالی روح وی جسم شیآسا به دیشد ازین -یا قهوه

 یلجباز وی ناباور وی نیبدب ز،یچ هری نف ،یزندگ بهی عالقگی ب -اهیس

 

 يبند بسته
 مفهومیی بایز سالنی برندساز دری زمانی بند بسته اما  .ندیگوی می بند بسته را محصولی برای بند جعبه و پوشش دیولت وی طراح عمل

 دیبا لمحصوی ظاهر شکل جنس، رنگ،ی طراح جز به نیبنابرا. دیباش محصول کی ای یپوست وی شیآرا برند یک صاحب شما که کندی م دایپ

براین بسته بندی در هدایای تبلیغاتی که به مشتریان در جهت تبلیغات و وفادارسازی عالوه   .توجه کنید مه آن باکس و پاکت ف،یک  جعبه، به

 (.8صحت، برندسازی: ) ه می شود اهمیت زیادی داردایان ارمشتری

 

 غاتيتبل

 نانهمچ اما شود،یم دیتاکی عموم روابطی  مقوله بر شتریب امروزه اگرچه .است غاتیتبلی ابیبازار در ترویجی ابزارها نیمهمتر ازی کی

ی اقدام هر زا قبل ستیبای می غاتیتبلی  رسانه و غاتیتبل ی وهیش انتخاب در . ستا آنها حفظ و انیمشتر جذب در موثر و مهم اریبس غاتیتبل

 .میبگذار ریتاث آنی رو بر میخواهی م که استی مخاطب و هدف بازار انتخابی بعد مرحله و گرفت نظر در را بودجه
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 روش به ابکت نیا در. دیکن مراجعه فروزفری عل غاتیتبل فنون اصول کتاب بهی غاتیتبلی ها کیتکن مورد در شتریب اطالعات مورد در اما

 اصول و خاص مخاطبی برا غاتیتبل ی وهیش نیبهتر و یک هر دیفوا و ایمزا وی غاتیتبلی ها رسانه انواع و غاتیتبل در متفاوتی ها کیتکن و ها

 . کندی م اشاره غاتیلتب

 اصاختص انیمشتر یا مخاطبی هاگروه اساس بر شودی م زده نیتخم ساله کی ی دوره در معموال کهیی بایز سالنی غاتیتبل ی بودجه

 .شوند گرفته نظر در کمتر ها ماهی بعض در و شتریب ها ماهی بعض در است ممکن بودجه نیا شود،ی م داده

 غاتیتبل در .است تر گسترده مشاور یک دید افق چراکه ،دیریبگ مشاورهی غاتیتبل مشاور یا شخص یک نظرات زای غاتیتبل امور انجامی برا

 .باشد داشته وجود شما برند اطالعاتو ی غاتیتبل شعار ،لوگو ،نام ستیبای م ینترنتیا وی ونیزیتلو وی پخش ،یچاپ صورت به چهیی بایز سالن

 ها روش نیا ازی یک  .دیکن استفاده نهیهز کم و صرفه به مقرونی ها روش از دیتوانی م دیدار رنظرد غاتیتبلی برای کم بودجه اگر اما

 نگیمارکت لیمیا و لیمیا از استفاده وبالگ، گان،یرای نترنتیای ها تیسا وب در غیتبل ،یاجتماعی ها شبکه  ها، شنیکیاپل دری صفحات داشتن

 . است

 

 تیزیو کارت

 دیبا تسیگراف و طراحان توسطی ا حرفه تیزیو کارت کی یطراح. است تیزیو کارتیی بایز سالنی غاتیتبلی اابزاره نیمهمتر ازی کی

 .شود انجام

 

 :موثر و خوب تیزیو کارتی های ژگیو

 باشد. جذاب و خوانا -1

 .کند جلب خود به را مخاطبان توجه -2

 وب آدرس شماست، خدمت نوع ازی مختصر کهی کوتاه تنم  ،یغاتیتبل شعار  لوگو، ، ییبایز سالن نام دیبا تیزیو کارتی رو بر -8

 .شود گنجانده آدرس و تلفن ،یاجتماعی ها شبکه آدرس ل،یمیا ت،یسا

 .باشد فرد به منحصر و زیمتما دیبا شما تیزیو کارتی طراح -4

 .شماست نامه پاکت و سربرگ و تابلوی رو بر که استی فونت همان شده استفاده فونت -5

 .(12:بیزینس کارت موثر ،صحت) دیکن استفاده تیفیک بای ها جنس از دهد، انتقالی مشتر به رای خوب سح دیبا جنس، لحاظ از -8

 

 تیسا وب
 نیرت مخاطب پر ،کاربران شیافزا وی فناور گسترشبه دلیل   .باشد داشته نترنتیا در رایی فضا دیبای کار و کسب هر امروزی ایدن در

 .است آن ودنب مخاطب پر لیدال از گریدی کی یدسترس سهولت و غاتیتبل نهیهز بودن نییپا. است ترنتنیای غاتیتبلی ها رسانه نیب در رسانه

 مامت . دیکنی نم تیفعالی ا حرفه صورت به شما که است نیای معنا بهی اجتماع ی ها شبکه در صفحه یا و تیسا وب ،لیمیا نداشتن

 . دارندی مجازی ها شبکه در صفحه یا و لیمیا و تیسا وب ایدن سطح در موفقی برندها

ی م یغاتیتبل شعار و لوگو  سالن، نام رینظی مشخصات و شما برند رنگ اما شود،ی م انجام تیسا وب طراحان توسط تیسا وبی طراح

 .باشد داشته وجود تیسا وب در ستیبا

 و محصول سفارش جهت در کمتر صفحات تعداد ،ها رنگصحیح  بیترک بودن، جذاب وی سادگ شامل خوب تیسا وب کی یهای ژگیو

 . دیریبگ نظر در ژهیو خدمات و انیمشتر باشگاهی برا رای قسمت. نشود جیگ و سردرگمی مشتر کهی صورت به وقت رزرو

 . اشدب داشته کند، تیسا وب شدن دیبازد پر به کمک کهی دیجد ریتصاو و مطلب روز هر یا و هفته هر و باشد روز به دیبا شما تیسا وب

 اتامکان یارتقا جهت در آن از و دیرینگ دهیناد را شنهاداتیپ و نظرات قسمت. است تیسا وب کی یها قسمت نیمهمتر ازی یک مهخبرنا

 . دیکن استفاده  خدماتت یفیک و

 از کار نمونه آلبوم سرگرمی(، توصیه های زیبایی و آموزش، وی باز) ،یروانشناسی ها تست :مانند جذاب و کننده سرگرمی ها قسمت

 .کندی م کمک تیسا وب تیجذاب به که استی موارد

 یا و وتریکامپ در زریت و لمیف ،ییبایز سالن خدمات هیکل از کار نمونهی ها آلبوم هیتهی مشتر جذب وی غاتیتبلی ها روش از گریدی کی

 موردی  رسانه در هک استی غاتیتبل زریت ای یونیزیتلوی آگه هیته ها روش نیگذارتر ریتاث و نیمهمتر ازی کی یول  .است ونیزیتلو در لمیف شینما

 . کرد غیتبل توانی م نظر
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 در راه اندازی وب سایت به دو نکته توجه کنید:

 که توسط بازدید کنندگان سایت رویت می شود –طراحی خوب  -

 که زیر ساخت وب سایت است  –برنامه نویسی مناسب  -

شما را بهتر ارایه نماید.  seoبرای گوگل جذاب باشد. چرا گوگل می بایست در پیش از آنکه سایت برای شما جذاب باشد می بایست 

 مراجعه نمایید. www.gtmetrix.comبرای اطمینان از سایت مناسب می توانید به سایت 

 

 رسانه حسب بر غاتيتبل انواع
 ژورنال و کتترا  کتاب، مجله، روزنامه، -یچاپ غاتیتبل -1

 ونیزیتلو ،ویراد -یپخش غاتیتبل -2

 شهر سطح در بنرها وی مسافربر انهیپا مترو، ها، اتوبوس ،تابلوها -رونیبی فضا غاتیتبل -3

  لیمیا وبالگ، ت،یسا وب و نترنتیا -یکیالکترون غاتیتبل -4

 (.122: 1811،فروزفری )اجتماعی ها شبکه  -غاتیتبل ریسا -5

 

 یغاتيتبلی آگه
ی شخص یابزارها بای حت و نهیهز بدون افراد امروزه. استی غاتیتبل زریت ای یغاتیتبلی آگه ساخت غاتیتبلی ها روش نیموثرتر ازی کی

 و بالگر لمثیی ها شغل نترنتیا در یی انجام می دهند.محتوای ابیبازاری نوع به یا و کنندی م مصاحبه و لمیف زر،یت ساخت به اقدام لیموبا مثل

 .میهست دشاه ادیز را الگربو

ی برای اعتبار هک شود ساختهی غاتیتبل شرکت یک وی ا حرفه میت یک توسط شمای غاتیتبل زریت است بهتری اصولی ساز برند کی یبرا اما

 ،یربرداریصوت دریی ها کیتکن  محتوا، و،یسنار ،چارچوب کی یغاتیتبلی ها شرکت توسط شده ساختهی غاتیتبلی زرهایت . است ییبایز سالن

 .دارند اجرا و نیتدو

 هدف و امیپ تیفعال نوع اساس بر زریت سازندگان که استیی ها قالب و ها سبک  ت،یفعال طهیح نه،یزم اساس بر زریت ساخت و انتخاب

 (.14: 1868ن،یبالدو) سازندی م شما

 وانتی م را شده غلو وی واقع طنز، سبک ،یجد سبک مستدل، سبک شوندی م انتخاب زریتی برا کهی ادیزی ها قالب و ها سبک انیم از

 .برد نام

 و تاهکو ریتصاو وی دییتا و ثابت تیشخص و ندگانیگو سبک ،یزندگ سبک آن، حل و لهامس طرح ،یشینما قالب) ها قالب انیم در و

 و لبقا کدام گفت وانتی نمبا قاطعیت  چه اگر برد، نام توانی م رایی نمادگرا و ییایقیموس ،یبخش تیهوی بردار هجو ،تیروا مردمی داستان

 سبک ،یاحساس سبک از شتریبیی بایز سالنی برندساز در دهدی م نشان آمارها، اما شودیمی مشتر شیافزا باعث و است بهتر صددرصد سبک

 نیبردترپرکار تیروا مردم قالب و مرجعی ها گروه و ها تیشخص قالب و ندگانیگو قالب ،یشینما قالب وی زندگ سبک قالب ها،قالب انیم از و طنز

 .است

 .است مرجعی ها تیشخص یا ندگانیگو قالب وی احساس سبک مخاطبی رو بری گذار ریتاثی برا ها قالب و ها سبک نیبهتر ازی کی

 خوب احساس یک جادیای برا مدرن و کیش و آرامش از پر و کیرمانتی فضا یک دادن نشان -یاحساس سبک

 .کنندیم استفاده سالن خدمات از افراد نیا که نیا و گذار ریتاث و مشهور افراد با گفتگو -ندگانیگو قالب
 

پیام  –در تبلیغات تالش کنید از رویکرد آگاهی استفاده کنید تا آگهی. در این راستا هر چه بیشتر اطالعات مشتریانتان را باال ببرید 

 تاثیر بیشتری می توانید ایجاد کنید. –های آموزشی 
 

 اثربخش و برجستهی آگه کي یها مشخصه ازی برخ

 .کند جلب را مخاطب توجه دیبا خوبی آگه -1

 .بدرخشد بخش اثر و زیمتما طور به غیتبل هزار نیب در -2

 .شود فروش وی مشتر شیافزا باعث -8

 را ایجاد کند. برند یا و محصول به نسبت مخاطب مثبت نگرش و عالقه -4

 .کند حل خالقانه صورت به را معضل یا و مشکل کی -5
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 .باشد برند تیفعال طهیح به توجه با مناسب قالب و سبکی دارا -8

  را درست انتقال دهد. برند امیپ -7

 باشد. جذاب موضوع یا خاطره یک کنندهی تداع و شود حک مخاطبان ذهن در که یطور به خوب احساس یک انتقال -6

 .کند آشنا برند با را مخاطب و کند انیبی خوب به را برند نگرش و اهداف -1

 .باشد تاخدم یا و محصولی واقعی های ژگیو مطابق ،یآگه در موجودی ایمزا و ها هوعد و نکند غلو -12

 

 یعموم روابط

 .است انیمشتر یا مخاطب بایی بایز سالن نیماب اطالعات چرخه بهیی بایز سالن دری عموم روابط

 .شودی م منتقل ریمد ای یعموم روابط میت یا ولومس و کارکنان ،یمنش قیطر از اطالعات نیا

 نیا در غاتیتبل با آنی اصل تفاوت و دیکن جادیا انیمشتر با رای تعامل و طرفه دو بلندمدت، رابطه یک که دیتالش در شمای عموم روابط در

ی یعن ت،اس طرفه دو انیمشتر با شما ارتباط یا و رابطه غاتیتبل برخالفی عموم روابط در . دارد مدت کوتاهی برای زیر برنامه غاتیتبل که است

 . ردیگی م شکلی تری قو ارتباط نیبنابرا کنند،یم منتقل شما به را خود شنهاداتیپ و نظرات

 قیطر ازی اجتماع امور دری همکار یا و ها کنفرانس و منارهایس دری سخنران تواندی میی بایز سالن دری عموم روابط ای PR اقدامات

 باشد. ها شنج و ها شگاهینما در شرکت ،یارتباطی ابزارها و ها رسانه
 

شاید یکی از مهمترین اقدامات روابط عمومی در یک سالن زیبایی برگزاری مراسم افتتاحیه و مراسم سالگرد باشد.  از این دو فرصت 

 بازاریابی می توانید با روش روابط عمومی بهره بسیار خوبی ببرید. 
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 نتيجه گيري
عالوه بر داشتن مهارت های الزم در این حرفه، داشتن  -ه ویژه سالن های زیباییب -الزمه موفقیت در کسب و کارهای خدماتی و زیبایی 

 یک مدیریت قوی و همچنین رعایت اصول برندسازی در تمامی قسمت ها است.

تراتژی اس ،رقبا نسبت بهخدمات ه ی ارایسالن های زیبایی که نتوانند خود را با تغییر و تحوالت، نیاز و خواسته های مشتریان، تنوع در 

 های تبلیغاتی و همچنین استانداردهای جهانی تطبیق کنند با گذشت زمان از دور خارج خواهند شد. 

  )صحت، بی تا(. ایم.مشکل اساسی این است که دنیا عوض شده و ما عوض نشده با گذشته تفاوت های زیادی کرده ودنیای امروز 
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