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Tanıtım bilgileri 

Sunduğunuz hizmetler 
Hizmete olan talep şu anda çok yüksektir. 
Bu, sizin başkalarına verdiğiniz bir hizmet veya bir servis karşılığında bir ücret aldığınız 
anlamına gelmektedir. 

İşinizin bir parçası dış görünüşünüze, hijyen kurallarına özen göstermek ve ayrıca 
hizmet kalitenizin en üst seviyede olmasına dikkat etmektir. Sunduğunuz hizmet 
yeterince iyi değilse müşterileriniz başka yerlere gidecektir. 

Etkili bir şekilde yapılan çalışma pratiğinden sonra kişisel ve çalışma ortamınızın 
hijyenini üst seviyede olmasını sağlama sorumluluğu yanı sıra müşteriye nasıl 
davrandığınızda çok önemlidir. Yani burada önemli olan kişiliğiniz, özenli davranışlarınız, 
önerileriniz ve mesleki etik anlayışınızdır. 

Sizden beklenen hizmet 
İster var olan bir müşteri isterse yeni bir müşteri olsun, oraya geldiğinde kendini rahat 
hissetmeli ve hizmetinize güvenmelidir. O, sizin harika bir iş çıkarmanızı ister, aynı 
zamanda da sizin dikkatinize ve ilginize ihtiyacı duyar. Muhtemelen onunla ilgilenmeyen 
birisi tarafından yapılan üst düzey bir işten ziyade o, kendisiyle ilgilenilen daha az iyi bir 
işten memnun olur. 

İçerik 
Modül A 02 İşyerinin hazırlanması 
Modül A 03 Müşteriyi selamlama / hastalık tablosu (temel kontrol) 
Modül A 04 Pedikür (kozmetik ayak bakımı) 
Modül A 05 Manikür (El Bakımı) 
Modül A 06 Küçük ayak masajı 
Modül A 07 Ayak tırnağı modelleme 
Modül A 08 Teorik temel bilgiler 
..... en son olarak 

Modül A 02 

İşyerinin hazırlanması 

Spa pedikür ve manikür için aşağıdaki materyallere ihtiyacınız vardır: 
4 küçük misafir havlusu, ayak bakım kabı, profesyonel törpü, tek yön törpü, metal 
spatula, et pensi, kerpeten, tırnak makası, kornea süngeri, banyo incileri veya krem 
sabunu, tırnak cilası, baz vernik, oje çıkarıcı, tırnak yağı, tırnak eti çıkarıcı, ayak peelingi, 
ayak kremi, ayak maskesi, tırnak parlatma törpüsü, eldiven ve maske, 
  
(Tek kullanımlık ürünler küçük bir kutuda saklanabilir ve aynı müşteri tarafından yıpranana kadar 
daha sık kullanılabilir.) 
Her müşteriden sonra profesyonel aletler dezenfekte ve sterilize edilir, böylece bir 
sonraki müşteriler için kullanabilirsiniz. 

İPUCU: Ayrıca bölüm "Teorik Temeller" alt bölümü "Hijyen" 'e bakınız 
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Modül A 03 

Müşteriyi Karşılama 

Müşterinizi selamlayın ve gerekirse müşterinin ceketini veya paltosunu asın. 
Müşterinize öncelikle banyoya gitmek isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Aksi taktirde 
müşteri bakım sırasında "tuvalet ihtiyacı" hissedebilir. 
Daha sonra müşteriyi bakım yerine yönlendirin ve birlikte Anamnez kartı / Temel 
kontrol üzerine çalışın.(Dikkat etmeniz gereken bir şey var mı? 
Örneğin,Nasır, çürük, alerji, ayak yaralanmaları vb.) Müşterinizin rahatça oturduğundan 
emin olun.Şimdi ayak banyosunu hazırlayın ve kendi ellerinizi yıkayıp / dezenfekte edin. 

 

Sadece diyabetli veya kan incelticisi bulunmayan sağlıklı ayaklarda çalışabilirsiniz. 

Modül A 04 

Pedikürü sonlandırırken 

1. Ayak banyosu doğru ısıda olmalıdır (yaklaşık 37 santigrat derece - ılık). 
Ayaklar 5 ila 8 dakika arasında yıkanmalıdır. 
Ağır nasırları basınçsız ponza ile hafif dairesel hareketlerle çıkarın. 

2. Ayakları dikkatlice kurulayın ve ayaklardaki değişikliği tekrar kontrol edin ör. cilt ve tırnaklarda. 
3. Pedikür kabını, sizi engellemeyecek şekilde toplayın. 
4. Müşterinizin ve sizin iyi bir şekilde oturduğunuzu kontrol edin. 
5. Müşterinizin ellerini ve ayaklarını, hatta ayak parmakları arasında bir deri 
dezenfektanı ile dezenfekte edin. 
6. Gerekirse eski oje kalıntılarını temizleyin.(Bu ayak banyosundan önce de olabilir). 
7. Müşterinin tırnaklarını istenilen uzunlukta kısaltın.Tırnakların düz kesilmesine dikkat 
edilmelidir.Tırnağı küçük "adımlar" 'la kısaltın. (Not: Pense ne kadar az tırnak girerse 
 o kadar kolay kesilir.) Parmaklarınızla müşterinin ayak parmaklarını ayrı tutmanız çok 
önemlidir. Böylece yaralanmalar gerçekleşmez. Bir tırnaktan sonra diğer tırnak 
kısaltılmalıdır. 
8. Tırnakları törpülemeden önce ağız maskenizi burnunuzu da kapatacak şekilde 
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takınız. Tırnakları bir tırnak törpüsüyle (180 grit tanecikli) törpüleyin. Sadece bir yönde 
törpüleme tavsiye edilir. Yönün her hangi bir önemi yoktur. Müşterinin ayak parmaklarını 
kendi parmaklarınızla ayırın ve sabit tutun. Küçük tırnak kalınlaşmaları tırnak törpüsüyle 
dikkatlice çıkarılabilir. Törpü müşterinin kütikülüne zarar vermemelidir. 
9. Kütiküle yumuşak bir şekilde kesikler uygulayın. 
10. Yaklaşık 2 dakika sonra, metal spatula ile yavaşça itin veya tırnak parlatma törpüsü 
ile kütiküleyi tırnak yüzeyinde yumuşatın. Baskıya dikkat edin, Böylece müşteri acı 
hissetmez. Tırnak altındaki serbest tırnak plakasını temizleyin. 
11. Tırnak parlatma törpüsü tarafından gevşetilen kütikülü dikkatlice çıkarın.(Sadece 
küçük serbest deri hücrelerini.)  
Tüm kütikülenin kesilmesi yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca, kütikülün tamamen 
çıkarılmasıyla,Bakteriler tırnak köküne ulaşabilir ve tırnağa zarar verebilirler. 

Müşteriniz her seferinde bir spa pedikür istemiyorsa, ayak bakımınız burada 
sonlandırılır. Son olarak, kütikülüne bir damla tırnak yağı ekleyin ve ayak parmakları ve 
ayaklara son bakım masajını yapın. 

Sağlık uygulaması 

Peeling için önce ayak bakım kasesine taze ve ılık su koyun. 
Peeling (müşterinin sağ ayağı) ile kalan deri hücrelerini dairesel ve biraz daha hızlı 
hareketlerle temizleyin. Nasır genellikle ayak altında veya küçük ayak parmağındadır. 
Çok fazla baskı uygularsanız ve hareketleriniz çok hızlı olursa, kaba deri soyma 
işleminde, ayağın üst tarafında ciltte tahrişe neden olabilir. 
  
Şimdi ılık suya küçük bir misafir havlusu koyun ve kumaşı o kadar kuvvetli çevirin ki, sıvı 
tekrar ortaya çıkabilsin. Bu kompresle sağ ayağı sarın. 

Şimdi bu işlemin tamamı yaklaşık 2 dakika sürebilir.Bu süre boyunca sol ayağı peeling 
yapın ve işlemi konuk havlusuyla tekrarlayın. Daha sonra peeling'i sağ ayaktan çıkarın 
ve kuru bir havluya sarın.İşlemi sol ayakta da tekrarlayın ve kuru bir havluya sarın. 

Soyulma tamamen temizlenmelidir, böylece küçük aşındırıcı granüller masajı etkilemez. 
Lütfen topuk ve ayak boşluklarına dikkat edin. Ayrıca, tırnak yüzeyi düzgün bir şekilde 
temizlenmelidir, aksi takdirde daha sonra tırnak cilası veya jel tutmaz. 

Cilt tahrişleri (örneğin epilasyon sonrası) veya yaralanmalar için, deniz tuzu rahatsız 
edici bir şekilde yakabileceğinden, şeker kamışı-peelingini tavsiye ederim. 

Daha sonra su kabını toplayın. 

Gerekirse, ayak maskesini bir maske fırçasıyla ayağa uygulayın ve ardından bir folyo 
poşetine yerleştirin. Ayağın soğumasını önlemek için kuru bir havluya sarın. Kirazlı 
çekirdeği yastığı veya benzeri bir şey de kullanabilirsiniz. Maske şimdi 5-20 dakika 
arasında zaman alır. 
Örneğin bu zamanı manikür için kullanabilirsiniz. 
Çalışma ortamınızı manikür uygulaması için hazırlayın (modül A 05). 

Modül A 05 
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Manikür 

1. Tırnakları doğru uzunlukta kısaltın. 
2. Bundan sonra tırnakları istenen tarafa doğru tek yönde törpüleyin.  
    Kenarlarda hafifçe törpülemeye dikkat edin. Bu genellikle tırnak yatağında veya  
    tırnak çeperinde yaralanmalara yol açar. 
3. Kütiküle bir nasır yumuşatıcı doku tabakası uygulayın. 
4. Nasırı bir tırnak parlatıcı törpü veya bir spatula ile dikkatlice kaydırın. 
5. Nasır yumuşatıcısı tabakasını daha önce musluk suyuyla ıslattığınız bir  
    Selülozla çıkarın. Ayrıca hızlı el banyosu da yapabilirsiniz (yaklaşık 1 dakika)  
    veya nasır yumuşatıcısı tabakayı sıcak bir kompres ile çıkarın. 
6. Deri pensi ile çıkıntılı "cilt kalıntılarını" dikkatlice çekin. 
7. Şimdi bir alt kat (astar) uygulayın. Sonra istenen boya yapılır ve yaklaşık 3-5  
   dakika  kuruma süresi verilip, bir üst katman (üst kat) tırnağa uygulayın,  
   (üst kat)tırnağa uygulayın. 
8. Daha sonra bir damla tırnak yağı ile son bir bakım uygulayabilirsiniz. 

Tıpkı spa pediküründe olduğu gibi, spa manikür de sunabilirsiniz. 

Modül A 06 

Ayak masajı 

Ayak masajı ile, müşterilerinize "Rahatlama ve cilt bakımı" nın bir kısmını sunabilirsiniz. 
Özellikle çok kuru ciltlerde, kremin yoğun bir şekilde uygulanması cilt durumu önemli 
ölçüde iyileştirilebilir. 

Bir masajla, kaslar çoğunlukla çalıştırılır. 
Yoğunluk ve hız bakımından farklı etkilere neden olan çeşitli masaj tipleri bulunmaktadır. 
  
Sıvazlamak: el ile yapılan hafif basınçla hareketin etkisi, kalbe doğru gider. 
Sürtünme: sıvazlamakdan daha fazla basınç ve hız ile uygulanır. Genellikle elin sadece 
bir kısmı kullanılır, örn. Başparmak ve işaret parmağı. Bir uygulamada ısıtmaya hizmet 
ederler. 
Yoğurma: başparmak ile diğer parmaklar arasında dönüşümlü olarak yoğurulur. 
 Bu sırada kumaşı biraz yükseğe kaldırılır. Müşterilerinizi "Ürkütmemeye" dikkat edin. 
 Bu kavrama biraz daha kuvvetli kullanılmalı ve kan dolaşımının artmasına ve metabolik 
atıkların giderilmesine neden olmalıdır. 

Önemli: Tıbbi veya terapötik tedavi gerektiren sorunları ele almıyoruz. Amacımız 
gevşeme ve rahatlama sağlamak olmalıdır. 

Bir masaj için ticari kremleri kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, karıştırılan kremler ve 
yağlar bile biraz daha bireyseldir ve bireysel müşteriye uyarlanabilir. (Lütfen müşterinizin 
herhangi bir uyumsuzluğuna veya alerjisine dikkat edin) 
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Baz yağlar olarak jojoba yağı, buğday tohumu yağı, zeytinyağı veya diğer saf doğal 
yağları kullanabilirsiniz. Uçucu yağlar bitki kısımlarından elde edilir. Genellikle yüksek 
oranda konsantre oldukları için, buradaki dozu işlemek için son derece dikkatli 
olunmalıdır. 
  
Genellikle masaj için yeterli olan:1 çorba kaşığı baz yağına 3-4 damla Esans 

Öncelikle, müşteriniz rahat olmalı. Hoş olan, kısık sesli bir sağlıklı yaşam müziğinin yanı 
sıra hoş bir oda kokusu da olabilir. Tırnaklarınız kısaltılmalıdır, aynı mücevherlerden de 
kaçınmanızı tavsiye ederim. Bular masaj sırasında rahatsız edici olabilir. 
Kontrendikasyonlara dikkat edin. Burada bir masaj her zaman mümkün değildir. 

Bunlar örneğin Arteriyel tıkayıcı Hastalıklar, Tromboz, Flebitis Arterioskleroz, Ödem, 
Kalp Hastalığı, Gebelik, İnflamatuar hastalıklar veya diğer yaralar olabilir. Çoğu 
durumda, uygulanan maske bir masaj kremi olarak kullanılabilir veya kendi 
özelleştirilmiş yağınızı yapabilirsiniz. 

Ayağı 5 şerit halinde bölün. Büyük ayak parmağından başlayarak (1.şerit) küçük ayak 
parmağına kadar (5.şerit). Küçük dairesel hareketlerde her bir şeride masaj 
yapabilirsiniz (müşterilerinize basıncını sorun). Bitirirken ayağı 1-2 kez sıvazlayın. 
 Ayak masajı, ayak başına 3-5 dakika sürmelidir. 

Masaj hareketleri sabit bir hızda yapılmalıdır - her hareket 3 defa. Müşterinizle doğru 
basınç hakkında (muhtemelen test tutuşu) konuşun. Seçilen tempo ve bireysel 
hareketler her iki bacak için de aynı olmalıdır. 

Bizim masaj hareketlerimiz sadece bir öneridir. Siz her zaman "kendi" masaj tekniğinizle 
ile kombine edebilirsiniz. Her insan bir masajı bireysel olarak farklı hisseder ve her 
masaj terapisti öznel olarak farklı şekilde masaj yapar. 
  

Modül A 07 

Jel modeli şekillendirme 

Bunun için aşağıdaki materyallere ihtiyacınız var: 
Işık Kür Cihazı, Yumuşatıcı Jel, Fransız Jel, Selüloz, 2 Fırça, Temizleyici, 
Tampon ve toz fırçası 

1. Temizleyiciyi bir selüloz haline getirin ve Tırnak yüzeyini ve kütikülü yağdan arındırın. 
2. Tırnak yüzeyini tampon ile dikkatlice parlatın. 
3. Ardından, tırnak yüzeyindeki tozu bir toz fırçasıyla temizleyin. 
4. Parmak yayıcı ile (veya selüloz) ayak boşluklarını ayırın. 
5. Müşterinin ayağını jelin akıp gitmeyeceği şekilde yerleştirin. 
6. "İnce" bir yumuşatıcı jel tabakası uygulayın. 
7. Jel, 2 dakika boyunca UV lambasında sertleştirilir. 
8. İşlemi diğer ayak üzerinde tekrarlayın. 
9. Daha sonra Fransız optiği diye anılan beyaz bir uç ve fırça ile tırnak yüzeyi 
    Bir modellendirilir. 
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10. Jel daha sonra tekrar 2 dakika süreyle UV lambasında sertleştirilir. 
11. Şimdi tırnakların üzerine ince bir yumuşatıcı jel tabakası sürün ve 2 dakika boyunca 
UV lambasında sertleştirin. 
12. Bu adımı diğer ayağa tekrarlayın. 
13. Daha sonra "ter tabakası" olarak adlandırılan kısımı uzaklaştırın. 
     Bunu yapmak için, tekrar bir pamuklu pedi/selüloz ve temizleyici ile ıslatın 
14. Daha sonra tırnak yüzeyine bir damla tırnak yağı ve ayak üzerinde bir miktar son 
bakım yapın ve her ikisine de hafifçe masaj yapın. 

İPUCU: 
 Müşteriniz artık jel istemiyorsa, asetona batırılmış bir pamuklu ped ile tırnak plakasına 
yerleştirip yaklaşık 20 dakika sonra kaldırın. Kalanı dikkatle tırnak törpüsüyle çıkarın. 

Modül A 08 

Teorik temel bilgiler 

Hijyen ve Sterilizasyon 
Bağımsız bir pediküristlerde, ev ziyaretleri sırasında normal hijyen kurallarına uymakla 
yükümlüdür. 

Gustav Baehr GmbH şirketi çevrimiçi bir hijyen planı sunuyor. 
 Bunu şu adreste bulabilirsiniz: 
www.baehrshop.de/hygieneplan 

Hijyen yöntemleri 
Bakterileri ve diğer organizmaları öldürmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. 

Tek kullanımlık aletler (zımpara kağıdı, tırnak parlatma törpüsü, ponza) her zaman aynı 
müşteri tarafından kullanılır. 
Profesyonel malzemeler (ör. Metal veya benzeri) dezenfekte edilebilir ve sterilize 
edilebilir. Dezenfekte etmek için lütfen üretici talimatlarını okuyun. Kullanılan araçların 
üzerinde tam dozajlar ve etki süreleri bulunmaktadır. Daha sonra, aletler sterilize edilir. 
Bir sıcak hava sterilizatöründe, günümüze göre 180 ° C de 90 dakikadır. Bu sterilizatör, 
bioindikatörler kullanılarak yılda iki kez kontrol edilmelidir. Bunu yapmak için bir hijyen 
enstitüsünü arayın. Biz Gelsenkirchen'deki Hygieneinstitut ile birlikte çalışıyoruz Telefon: 
 0209-1586-127). 
Sağlık departmanından bir otoklav dolaşımını alırsanız, lütfen ilgili üretici / tedarikçi ile 
görüşün. 

Her müşteriden sonra havlular değiştirilir ve ayak banyosu için tek kullanımlık torbalar 
kullanmazsanız, her müşteriden sonra kaseyi iyice yıkamalı ve daha sonra yüzey 
dezenfektanı ile ıslatmalısınız. Bu, sonraki kullanıma kadar sakin bir şekilde etki eder. 

Müşterinin mobil çantası, yer, çalışma alanı, aletler ve sandalye toplanır ve dezenfektan 
solüsyonu ilave edilmiş bir bezle silinir. 
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Dezenfektan 
Normalde lavabolar, zeminler, çalışma aracı ve sandalyeler gibi taşınmaz nesneler için 
kullanılan bir çözümdür. Bakteri sayısını güvenli bir seviyeye indirir, ancak normalde 
sporları öldürmez. Genellikle cilde uygulanmaz. 

Antiseptik 
Bakteri ve mikroorganizmaları öldürmek veya büyümesini önlemek için kullanılır. Bir 
çözüm olarak hazırlanır ve cilde uygulanır. 

Bakterisit, pedikür için uygun bir sterilize edici maddedir. 
Üreticinin talimatları daima dikkate alınmalı ve takip edilmelidir. 
  
Kişisel Hijyen  
Kişisel hijyen hizmetinizin temizliğini yansıtır. 
İşinizde müşteri güvenini uyandırır. 
  
Hijyen kurallarına dikkat ediniz 

Federal Sağlık Ofisi (BGA) hijyen kontrolü yapmaktadır. Hijyen düzenlemeleri pedikür 
alanı için de geçerlidir, çünkü bu aktivitenin uygulanmasında "patojenler kanla taşınan 
bir hastalığa cihazlar veya enstrümanlar yoluyla bulaşabilir". Özellikle AIDS ve hepatit B 
virüsleri burada önemli bir rol oynamaktadır. 

Ayak bakımı için temizlik ve dezenfeksiyon genellikle yeterlidir. Ancak, pedikürde 
kanama olma ihtimaline karşı, uygun aletleri ve kesicileri sterilize etmek önemlidir. 
  
Ortaya çıkan yaralar hemen bir yara dezenfektanı ile tedavi edilmelidir (ör. Pedilen, 
Octenisept ya da benzeri yara dezenfeksiyonu), bir yara bandı ile kapatılır. 

Hijyen önlemleri ve uygun dezenfektanlar hakkında daha fazla bilgi için yerel sağlık 
departmanınıza başvurun. Çalışma alanı, -arabası, -sandalyesi ve müşterinin 
sandalyesi, her işlemden sonra yüzey dezenfeksiyonu ile temizlenir. Zemin süpürülür ve 
daha sonra temiz bir bezle kaplanır. Kullanılan aletler, üreticinin önerdiği zaman ve 
dozajda bir cihaz solüsyonunda dezenfekte edilir.  

Bunu yapmak için, aletleri soğuk suyla yıkayın, böylece deri veya tırnak kalıntısı 
solüsyon girmez. Dezenfeksiyon döneminden sonra, aletler berrak su ile durulanır ve 
kurutulur. Bunun için tüy bırakmayan bir havlu kullanın. 

Kullanılan araç takımı kontamine olmuşsa, yani vücut sıvıları ile temas etmişse (kan, 
irin, vb.) veya bir değişiklik varsa (örneğin, çürük, tırnak mantarı veya deri mantarı veya 
başka bir değişiklik), aletler sterilize edilmeli, kap değiştirilmeli ve Taşıyıcı 
uzaklaştırılmalıdır. 
Dezenfeksiyondan sonra kendi ayaklarınıza bu aletleri kullanıp kullanmayacağınıza 
karar verin aksi takdirde sterilize edin. 
  
Federal devletlerin hijyen vb. İle ilgili farklı gereksinimleri olduğundan, yerel sağlık 
departmanınızı arayın ve onların gereksinimleri ve düzenlemeleri hakkında bilgi alın. 
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Teorik temel bilgiler 

Resmi makamlara kayıt 

Serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız, hem şirketinizin açılışında hem de Mobil'de 
resmi makamlara kayıt olmalısınız. 

İşletme kayıt 
Manikür ve pedikür işletmesi açmak için sorumlu yerel makamlara (ticaret odası) kayıt 
gereklidir. Bunun için özel bir form doldurulmalı ve buna karşılık gelen bir ücret 
ödenmelidir. Birçok eyalette sorumlu yerel makamlara otomatik olarak vergi dairesine, 
meslek birliğine ve yetkili Esnaf Odası'na kayıt olunur (lütfen sorunuz). Bu 
gerçekleşmezse, şirket kurucusu adı geçen ajanslara bir rapor hazırlamalıdır. Bu 
konudaki ticaret bildirisi: 
Kozmetik ayak bakımı, ayak masajı, ayak tırnak tasarımı ve manikür. 

Ayak bakım uzmanın sorumlulukları 

Bir ayak bakımı uygulaması veya mobil ayak bakımı için, mesleki kefalet sigortası 
mutlaka yapılmalıdır. Örneğin yanlışlıkla ayak bakımında kişinin zarar görmesine neden 
olunması durumunda, bir işletmenin varlığı potansiyel olarak tehdit edilebilir. 

İPUCU: 
 Farklı sigorta şirketleri hakkında bilgi edinin ve karşılaştırın! 

Sağlık Bakanlığı 
İlgili gereksinimleriniz hakkında yerel sağlık departmanından bilgi edinin. 
 Bunun anlamı: Sağlık yetkililerine “işleme” sırasında hangi şartları yerine getirmeniz 
gerektiğini sorun. Belki bunu yazılı olarak onaylamak zorunda kalabilirsiniz. 

Yasal dayanaklar 
Bir ayak bakımı uzmanı tıbbi alanlara müdahale etmediğinden emin olmalı yani sadece 
sağlıklı insanların ayakları üzerinde çalışmalıdır. 

Gizlilik 
Kayropodist, Ceza Kanunu'nun 203. maddesi ile düzenlenen gizliliğe tabidir. 

Muhasebe / Vergi Danışmanı 
Muhasebecilik ve nakit muhasebesi benzerdir. Belirli koşullar altında, elektronik 
yazarkasa yükümlülüğü uygulanır. "Nakit kasası" mümkündür ve oldukça yaygındır. 
 Nakit kasası ile bağlantılı olarak önemli olan sadece tam olarak sorumlu olan kişinin, 
vergi dairesi takip etmesidir. 
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Plan olmadan olmaz! 

Kimi müşteri olarak kazanmak istiyorsun - hedef kitleniz kim? 
Nerede çalışacaksınız ve ne kadar maliyet ve zamana bağlı? 
Hangi konsept size uygun? Başka bir şey düşünmeden önce, kendiniz için bu soruları 
sorun. Bugün, "web sitesi" olmayan bir şirketin bulunması zor. 
Burada hizmetleriniz ve olası teklifleriniz hakkında bilgi verebilir ve tekrar tekrar "rağbet" 
görebilirsiniz. 

Fiyatlandırma/Reklam 

Günümüzde reklam "dilden dile" anlatmak kadar önemlidir. 
Çoğu Alman bir pedikür için 16,00 € ile 30,00 € arasında harcama yapar. 
Ayak bakımını önemseyenlerin % 9'u da 31.00 € ile 35.00 € arasında harcama yapar. 

 

Reklam, açık bir yazıyla renkli bir kağıt üzerinde tasarlanmalıdır. Böylelikle her zamanki 
"beyaz" yazıdan sıyrılıyor ve ayrıca yaşlılar için de okunaklı hale geliyor. 
 Unutmayın: Bir reklam en az yedi kez görülmüşse hatırlanacaktır. Sonra bir isim gibi bir 
şey elde ederiz, tabii ki bu gazete ilanlarına da geçerlidir. Bundan sonra broşürlerinizi ve 
renklerini değiştirerek (örneğin Bahar, Sevgililer Günü, Paskalya, Anneler Günü, Yaz 
Özel, Sonbahar, Noel baba veya Noel) tekrar tekrar dağıtın. Tanıma değerlerinin açıkça 
göründüğünden emin olun. Örneğin, adınız veya büyük tasarlanması gereken bir logo. 

Başka bir seçenekte "Promo Ayak Bakımı" sunmaktır. İletişimsel ve çevresi olan bir veya 
iki müşteriyi seçin. Sizi tavsiye etmeleri ve reklamınızı yapmaları için, onlara ücretsiz bir 
ayak bakımı sunun. İdeal olanlar çok aktif ve düzenli olarak spor salonuna, saunaya 
veya yüzme havuzuna gidenlerdir. Yani, ayakların gösterildiği yerlere. Deneyimler, 
özellikle kadınların bakımlı ayakları hakkında konuştuklarını ve onlara hayran olduklarını 
göstermiştir.  

Arama motorlarında bulabileceğiniz değişik çevrimiçi sağlayıcılar da bulunmaktadır. 
El ilanları ve kartvizitler, web sitesi oluşturma veya reklam malzemesi sağlayıcısı. 
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gibi 

Randevular: 
 123456789 

Anne Mustermann 

Ayak bakım uzmanı 

Anne Mustermann 

Pedikür 
Manikür 

Ayak masajı 
Ayak tırnağı tasarımı 

Telefon: 12345678 
Abc-Straße 12, 12345 Neustadt
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Bir maliyet hesaplaması örneği: 

Gelirinizi kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz için her zaman hesaba katmanız 
önemlidir. Bunu yapmak zorundasınız anlamına gelmez - ama en azından bunu bir 
hedef olarak yapabilmeniz gerekir. 
  
Gelir vergisi: 
Bir sonraki adım gelir vergisinin net bir görünümüdür. Bunlara mutlaka dikkat etmelisin. 
Bunun için mutlaka ve mutlaka size yardımcı olacak vergi danışmanınızla görüşmenizi 
tavsiye ederim. 

Şimdi sıra sizin bir mobil çalışan mı, yoksa kendi stüdyonuza mı sahip olduğunuza geldi. 
Kira, elektrik ve benzeri maliyetler nelerdir? Amortisman da önemlidir! Başka hangi 
masraflarınız var? Sarf malzemeleri (kremler, eldivenler, ağız koruması, sigorta, onarım, 
dekorasyon, su, çamaşırhane, vergi danışmanları, reklam, bayram vb.) 

Hesaplama 

İş adımları   _____   _ yaklaşık 60 dakika süre            Fiyat__ 
Ön görüşme / Dinlenmeden sonra          5 Dakika 
Pedikür bakımı    
- Ayak banyosu ve bakımı                    30 Dakika   € 21,90 
- Ayak maskesi                                    15/20 Dakika   €   9,90 

Ayak maskesinde Manikür bakımı 
-  Tırnak cilası dahil olmak üzere bakım 15/20 Dakika   € 17,90 
 Oje          €   6,00 
      
Ayak masajı             8 Dakika             €   8,00 
                                                                    Toplam     €   63,70 

Malzemelerin kullanılması yaklaşık                       € 10,00 
Çalışma süresi (0.80 Euro / dakika)yaklaşık         € 48,00 
 Elektrik / su / çeşitli havlular, sarf malzemeleri  
vb. yaklaşık                                                             € 5,70 
  

Tavsiye edilen fiyat                                          €   63,70 

Ayak tırnağı modelleme                          20 Dakika               €   19,80 
Malzemelerin kullanılması                  yaklaşık € 3,80 
    

Tavsiye edilen fiyat                                           €   18,80 

Şayet jel ile bir ayak bakımı sunuyorsanız, diğer hizmetler ihmal edilebilir. 
 Burada 41,70 € 'luk bir fiyat önerebiliriz. Ancak küçük fiyatlara bağlı olduğumuzdan, 
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39,90 € daha uygun geliyor ☺. 

Hesaplamanızda, rakiplerinizin fiyatına da dikkat etmelisiniz. Bu birazda hizmetinizi 
sunmak istediğiniz çevreye bağlıdır. 
  
Düşük fiyat yapısına sahip bir kenar mahallede (kira, maaş, vb.) Muhtemelen yeni imar 
edilmiş yada büyük bir şehirde hizmetinizden daha az kazanacaksınız. 

Kırsal bölgelerde çalışan insanlarda daha sık küçük "mola" 'lar için daha fazla para 
harcamaya istekli hale geldiler. 
  

Son olarak 

Belki tamamen yeni bir işe başlıyorsunuz ve deneyimlerimden yola çıkarak, 
ilk müşterilerinizle daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunu söylemek 
isterim. Her şey tamamen yolunda. Her şeyin bir zaman var. Her müşteride 
daha hızlı olduğunuzu göreceksiniz. Başlangıçta dikkatli ve temkinli olun. 
Çok hızlı olursanız müşteriye zarar verebilirsiniz. Siz daha güvenli 
olursanız, hız kendiliğinden gelecektir.☺ 

Okulumda sürücü ehliyeti örneğini vermeyi seviyorum: 

İlk sürüş dersinizi hatırlayın. O belirsizliği, o korkuyu. 

Her şey olabilir ….. 

…..ve bugün bir aracı nasıl güvenli bir şekilde kontrol ediyorsunuz. 
  

Kendinize zaman tanıyın…. 

Baskı olmadan, sizin zamanınız. 

Ve şayet sorularınız olursa onları web seminerlerimizde memnuniyetle 
cevaplayacağız. 

Yeni işinizde çok eğlenmenizi ve kolay gelmesini dilerim. 

Saygılarımla  

Birgit Nehring 
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