Formació:

El perruquer@
que a tothom
ens agradaria
tenir

WWW.VIDALIMOYACONSULTORS.COM

Perfil participants:

Dirigit a perruquers/es i professionals de l'estètica, en
actiu o no, que vulguin millorar les seves competències
transversals dins del seu àmbit

INFORMACIÓ
complementària

Durada:

4 formacions de 3,5 hores cadascuna

Consultoria:
Experts:
Cost:

VIDAL I MOYA consultors

Alfons Vidal i Laura Moya
Gratuït gestionat per la tripartita (FUNDAE).

Equipament necessari:

Ordinador, canó de projecció o pantalla TV, papelògraf i
connexió a internet

Formacions:

El perruquer@
que a tothom
ens agradaria
tenir

TREBALL EN EQUIP

DESCOBREIX-TE I MILLORA LES RELACIONS AMB L’EQUIP
COMUNICACIÓ

HABILITATS COMUNICATIVES PER FIDELITZAR ALS CLIENTS

TÈCNIQUES COMERCIALS

L’ASSESSORAMENT AL CLIENT, LA CLAU DE L’ÈXIT DEL SALÓ
CONEIXEMENT DEL NEGOCI

L'EQUIP COMPROMÉS AMB LA GESTIÓ DEL SALÓ

www.vidalimoyaconsultors.com

INFORMACIÓ FORMADORS
Fundador i Director de Vidal i Moya consultors, sóc coach, formador i consultor, amb mentalitat

positiva, apassionat de les persones i entusiasta dels reptes. Sóc un fan de la meva família, junts
fem un gran tàndem, ens encanta gaudir de la natura i descobrir nous racons amb encant.

La meva trajectòria professional compta amb més de 20 anys d'experiència en el sector de la
cosmètica professional, havent treballat en les principals companyies com L'Oreal i Wella, amb èxit

en la implantació i consecució dels objectius i en la gestió d'equips. Aquest sector m'ha permès

conèixer de primera mà diferents perfils de clients i empreses, on he pogut desenvolupat diferents
competències per poder cobrir les necessitats de cada realitat.

Co-fundadora de Vidal i Moya consultors, sóc consultora per professió i formadora per passió.
Diuen que soc metòdica, planificada i exigent, i alhora sensible, empàtica i divertida.

He passat la major part de la meva carrera professional en el sector Farmacèutic i Tecnològic,

desenvolupant negocis, proposant noves solucions organitzatives i liderant equips multidisciplinaris
en empreses com Laboratoris Uriach i Karma Components. Diplomada en Ciències Empresàries i

Turisme, vaig decidir continuar la meva formació amb el Màster de Direcció de RRHH i la Certificació
Professional de Docència, els quals m'han donat eines, metodologies i aptituds per a la gestió i
formació empresarial amb focus en les persones.

Formació
Treball en equip

DECUBREIX-TE I MILLORA LES RELACIONS AMB L’EQUIP

OBJECTIUS
Comprendre les teves pròpies preferències de comunicació i les del teu equip.
Desenvolupar un llenguatge comú, que ajudarà a superar desafiaments i conflictes actuals
o futurs.
Entendre els teus punts forts i febles i el valor que aportes en el teu equip.

CONTINGUTS
- Com veiem el món des de la nostra percepció
- Coneixement dels diferents comportaments: introversió vs extroversió.
- Coneixement de les diferents preferències en el procés de pressa de
decisions: pensament vs sentiment.
- Descobriment dels models de comportament en la comunicació.
- Autoconsciència de les nostres preferències i comunicació amb la resta.
- Desenvolupament d’eines per establir una comunicació eficient.
- Test d'autoconeixement
- Activitats en equip

Formació
Comunicació

HABILITATS COMUNICATIVES PER A FIDELITZAR ALS CLIENTS

OBJECTIUS
Identificar i aplicar les diferents habilitats bàsiques que ens permetran comprendre i
comunicar-nos eficaçment amb els nostres clients i amb l'equip.
Saber transmetre idees i arguments als nostres clients i desenvolupar l’escolta activa per
comprendre els missatges i arguments dels clients.
Adquirir un estil de comunicació influent, argumentant de forma assertiva.

CONTINGUTS
- Habilitats Bàsiques: escolta activa i empatia
- El llenguatge corporal
- Estils de comunicació
- El feedback eficaç
- Influència: comunicació adaptada a l’objectiu. Convèncer/ persuadir
- Rol Plays
- Analitzar i resoldre casos pràctics basats en situacions reals

Formació

Tècniques comercials

ASESSORAMENT AL CLIENT, LA CLAU DE L’ÈXIT DEL SALÓ

OBJECTIUS

Desenvolupar protocols de treball per garantir l’excel·lència en la nostre oferta de serveis
i productes del saló.
Adquirir eines per identificar les necessitats dels nostres clients per oferir-li la millor
proposta de servei i producte.
Conèixer i distingir les característiques i beneficis dels productes i serveis que tenim
al saló, per oferir el millor assessorant al nostre client, donant solució a les seves
necessitats i creant una imatge se saló de Premium i professional.

CONTINGUTS
-

Què veu el client quan entra en el nostre saló?
Què podem descobrir del nostre client?
Cóm identifiquem les seves necessitats? - Diagnòstic
Coneixement del producte. Característiques i beneficis.
Assessorament i venda, dos conceptes diferents
Quina ha de ser la nostra proposta de valor?
Les objeccions: una oportunitat per guanyar-te al client.
Rol Plays

Formació

Coneixement del negoci

L'EQUIP COMPROMÉS AMB LA GESTIÓ DEL SALÓ

OBJECTIUS
Potenciar el paper del col·laborador@ perruquer@ dins del saló, millorant la seva
motivació, compromís i desenvolupament professional
Coneixements generals de les eines, capacitats i tasques necessàries per a la gestió del
saló, per adquirir consciencia de la realitat del negoci.
Identificar les diferents àrees del saló per millorar la imatge del mateix i l’experiència que
viurà el/la client@

CONTINGUTS
- Situació actual del mercat del la perruqueria
- Coneixements bàsics:
* Finances per a no financers: compromesos amb la rendibilitat del saló
* Definició des llocs de treball: tasques i responsabilitats
* Negociació amb proveïdors: maximitzar el valor per a totes dues parts
* Gestió d'equips: generar una cultura d’equip de col·laboració i respecte.
- Com potenciar els espais del saló: 360º
- Promocions i publicitat en el saló, web i xarxes socials com Instagram.

Alfons Vidal
654 695 475

Laura Moya
696 112 286

vidalimoyaconsultors@gmail.com
www.vidalimoyaconsultors.com

