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Interviu cu
Sorina Bratu,
Training Manager ROWE
De ce training [i nu instruire pur [i simplu ?
Într-adev`r, nu mai este un mister pentru nimeni c` Rowe ofer`
ceva mai mult decât o simpl` instruire cu privire la aparatele
achizi]ionate.
Ne-am decis cu mult timp în urm` s` avem o abordare personal`,
con[tien]i fiind de faptul c` solu]iile personalizate adaptate fiec`rui
centru de înfrumuse]are în parte aduc un plus de valoare serviciilor
oferite.
Domeniul esteticii aplicate se rafineaz` pe zi ce trece [i în România
clien]ii devin din ce în ce mai exigen]i. Consultan]a oferit` de noi
este menit` s` îi ajute în g`sirea acelei viziuni proprii, specifice,
gra]ie c`reia s` se diferen]ieze într-un domeniu extrem de
competitiv. Ne-am implicat într-un sector aflat în continu` schimbare,
con[tien]i fiind de la bun început c` nu este suficient doar s` ]inem
pasul, ci [i s` anticip`m tendin]ele. Seminariile abordeaz` subiecte
specifice [i ne ambi]ion`m s` r`spundem prompt [i eficient fiec`rei
solicit`ri sau întreb`ri. Fapt care ne determin` s` ne specializ`m
continuu [i s` fim mereu la curent cu nout`]ile.

egal` m`sur` importan]i) confer` un plus de valoare fiec`rui
serviciu oferit.
Un alt sfat ar fi s` ... persevereze! Corectitudinea informa]iilor
transmise c`tre client este strategic` pentru fiecare centru de
înfrumuse]are sau SPA.
Instruirea temeinic` a personalului garanteaz` c` fiecare client va
fi informat corespunz`tor. De aceea este [i atât de important ca
fiecare terapeut s` cunoasc` nu numai cum se folose[te un
echipament sau altul, dar [i beneficiile pe care le aduc
tratamentele aplicate.
De[i poate p`rea mai u[or de luptat cu concuren]a doar printr-o
politic` de pre]uri bine gândit`, este preferabil s` se opteze pentru
servicii oferite cu... stil. Complexitatea tratamentelor [i eficien]a lor,
beneficiile - toate pot fi cu u[urin]` subliniate de c`tre terapeu]i în
condi]iile în care sunt instrui]i adecvat.

Ce planuri de dezvoltare ale Departamentului de Training are
Rowe?
Care sunt cele mai frecvente întreb`ri cu care te confrun]i?
Vom modifica în viitorul apropiat structura cursurilor [i seminariilor [i
Fiecare seminar are puncte de atrac]ie diferite
ne vom concentra pe o mai mare interactivitate cu clien]ii.
[i, ca atare, întreb`rile difer` de la caz la caz.
Nout`]i în domeniul beauty apar de la o zi la
O întrebare ce apare frecvent este legat` de
alta [i vom avea grij` ca [i clien]ii no[tri s` le
terapiile SPA - o dovad` clar` a interesului
Recomand întotdeauna
afle în acela[i timp cu noi. Tehnologiile de
pentru un domeniu în plin` dezvoltare dar aflat
ultim` genera]ie traverseaz` tot mai mult grani]a
managerilor s` aleag`
înc` în stare incipient` în România. O alt` întrebare persoane cu experien]`
dintre medicin` [i estetic` - [i, astfel, devine
ar fi cea legat` de personal. Cum terapeu]ii ce
esen]ial ca fiecare manager de centru de
îndelungat` în domeniu.
activeaz` în domeniul esteticii sunt persoane foarte
înfrumuse]are/SPA s` cunoasc` beneficiile
dinamice, fiecare manager de salon/SPA trebuie
aduse de fiecare nou` tehnic`.
s` î[i g`seasc` resurse proprii de fidelizare a personalului angajat;
Ce crezi c` lipse[te pe pia]a din Romania în domeniul beauty ?
lucru nu tocmai u[or de realizat.
Acum 6 luni a[ fi fost tentat` s` spun c` lipse[te originalitatea, dar
Ce sfaturi le dai celor care vor s` î[i deschid` un centru de
în ultima vreme apar proiecte tot mai creative [i unice în felul lor.
înfrumuse]are sau un centru SPA?
Cred totu[i c` aspectul cel mai deficitar r`mâne, în continuare,
Greu de generalizat.... asa cum am mai spus, esen]ial` este
instruirea personalului. Terapeu]ii sunt interfa]a cu clientul,
g`sirea acelor elemente care individualizeaz` fiecare spatiu.
avantgarda oric`rui centru SPA sau de înfrumuse]are.
O mare aten]ie trebuie acordat` resurselor umane. {tim cu to]ii cât
Adeseori accentul este pus pe modalitatea de func]ionare [i
de important` este rela]ia dintre terapeut [i client. Recomand
utilizare a aparaturii, ignorând expunerea avantajelor [i beneficiilor
întotdeauna managerilor s` aleag` persoane cu experien]`
tratamentelor. Ritmul rapid de evolu]ie al domeniului beauty ne
îndelungat` în domeniu. Angajarea unor persoane aflate la început
oblig` din ce în ce mai mult s` acord`m aten]ie promov`rii
de drum în carier`, care s` se formeze în cadrul centrului de
avantajelor [i beneficiilor tratamentelor oferite c`tre client. Instruirea
înfrumuse]are poate fi tentant` dar ... procesul de formare este unul
în acest sens [i în aceste condi]ii de pia]` devine foarte important`.
dificil [i solicit` alocarea unui interval mare de timp.
Din p`cate, în prezent, i se acord` prea pu]in` aten]ie.
În schimb, adev`ra]ii profesioni[ti - fie ei [i greu de g`sit (dar în
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