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10 METOD
WIZAŻYSTEK



Hello,
bardzo dziękuję Ci za pobranie tego poradnika dla osób 
stawiających pierwsze kroki w wizażu. To oznacza, że czujesz 
pasję do tego świata i wiążesz z nim swoją przyszłość (albo 
dopiero się nad tym zastanawiasz). 

Pewnie jesteś ciekawa, czy bycie wizażystką i zdobywanie 
klientów w tym zawodzie to trudne wyzwanie. 
Odpowiem Ci z perspektywy osoby, która zapisuje klientki 
na rok do przodu ☺. Jeśli poznasz kilka podstawowych zasad, 
będziesz systematyczna, i, przede wszystkim, lubisz ludzi –
wizaż może być najpiękniejszą przygodą Twojego życia, 
a klientki szybko zaczną znajdować Cię same. 

Jestem pewna, że 10 METOD WIZAŻYSTEK pomoże Ci 
załapać podstawy tej pracy – bo bycie wizażystką to nie tylko 
nakładanie makijażu. Poznasz 10 sposobów na dotarcie 
do nowych klientek i sprawienie, by polecały Cię swoim 
koleżankom. 

Do zobaczenia na szkoleniach! 

Aleksandra Głuch
Hello Beauty Makeup Room & Academy



REKLAMA
czyli 
zdobądź klienta



PRZYGOTUJ MATERIAŁY MARKETINGOWE. 

•WIZYTÓWKI

Miej je zawsze przy sobie. Nigdy nie wiesz kogo spotkasz i kto będzie zainteresowany 

Twoimi usługami w przyszłości. 

•ULOTKI 

Cieszą się mniejszym zainteresowaniem, ale również warto je przygotować. Pomyśl 

o promocji na ulotkach, np. „z tą ulotką 10% taniej”. Dzięki temu dowiesz się, 

ilu klientów pozyskałaś z ulotek.

•KARTY LOJALNOŚCIOWE 

To dobry sposób na zatrzymanie klientki na dłużej. Zaproponuj rabat na którąś z kolei 

usługę lub drobny upominek.

Pamiętaj, by zawsze starać się mierzyć skuteczność reklam i inwestować 

tylko w najlepsze dla Ciebie (najskuteczniejsze i najtańsze) formy promocji.
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POKAŻ SIĘ W SIECI. 

W tych czasach fanpage na Facebooku, profil na Instagramie oraz strona 

internetowa to absolutna konieczność.  Dzięki temu ktokolwiek jest w stanie 

zobaczyć efekty twojej pracy. Regularne wpisy, pokazujące Twój kunszt i poczucie 

estetyki, pozwolą Ci zbudować wiarygodność w oczach klientek. 

Jeśli dopiero zaczynasz, niestety, żeby pokazać swoje prace, będziesz musiała 

zainwestować i wykonać kilka makijaży w celu poszerzenia swojego portfolio.

Nie szukaj chętnych ogłaszając się makijażami za darmo. Za darmo nigdy 

nie kojarzy się klientom dobrze. Oznacza, że za swoją prace nie oczekujesz 

wynagrodzenia, wobec czego nie jest warta, by zapłacić Ci 

w przyszłości.  Zamiast tego zorganizuj konkurs, gdzie wybierzesz chętnie 

panie do metamorfozy. Zdobędziesz nowe twarze, a przy okazji trochę nowych 

fanów i uaktywnisz tych dotychczasowych. 
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ZADBAJ O ZDJĘCIA METAMORFOZ. 

Dobrze, abyś każdej klientce robiła zdjęcia przed i po. Zapewni ją jednak, 

że nie udostępnisz zdjęcia w sieci bez jej zgody i nigdy tego nie rób. Musisz mieć 

jej wyraźną zgodę na udostępnienie każdego zdjęcia. 

Pamiętaj o dobrym oświetleniu zdjęć i zadbaj o aparat – może być to aparat 

w smartfonie, jeśli nie zniekształca obrazu i ładnie oddaje rzeczywistość.

Zadbaj też o to by klientka wyglądała korzystnie również na zdjęciu przed makijażem. 

Z doświadczenia wiem, że metamorfozy robią największe wrażenie, dlatego ważne 

jest, abyś uzyskała jak najwięcej zgód od klientek.
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NAWIĄZUJ KONTAKTY W BRANŻY. 

Jeśli myślisz o utrzymywaniu się z wykonywania makijaży, czeka Cię dużo pracy. 

Nie wystarczą jedynie soboty zapełnione klientkami. 

Zawód ten daje Ci jednak bardzo dużo możliwości. Możesz pracować podczas sesji 

zdjęciowych, na planach filmowych itd. Musisz jednak wiedzieć, że rzadko kiedy 

otrzymasz pracę z castingu, najczęściej zostaniesz polecona przez inną osobę: fotografa, 

agencje modelek, inną wizażystkę. 

Dobrze więc, abyś znała jak najwięcej osób z branży. Warto połączyć to z budowaniem 

swojego portfolio z profesjonalnymi zdjęciami. Znajdź zatem fotografów z Twojej okolicy 

i przygotuj pomysł, który mógłby ich zainteresować, dzięki czemu zrealizujecie wspólną 

sesję. Jest to tak zwana współpraca na zasadach TFP (time for photo). Pamiętaj jednak, 

że aby miała sens, obie strony muszą mieć korzyści. 

Nie zgadzaj się jednak na tego typu współpracę, kiedy wszyscy inni pracują 

komercyjnie. We współpracy TFP każdy pracuje dla poszerzenia swojego portfolio. 
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POKAŻ SIĘ OFFLINE. 

Bywaj tam, gdzie mogą być Twoi klienci. Targi, pokazy mody, wydarzenia kulturalne. 

Wszędzie tam, gdzie są Twoi klienci, a Ty możesz wystawić swoje materiały reklamowe, 

powinnaś się pojawić – przynajmniej na próbę. Pierwsze na myśl przychodzą targi 

ślubne i jak najbardziej Ci je polecam. Warto się jednak odpowiednio do nich 

przygotować. 

Nie polecam Ci wykonywania makijaży podczas takich targów. Nie ma tam 

odpowiednich warunków, panuje chaos, a Ty nie będziesz mogła pokazać swoich 

możliwości. Zamiast tego skup się na rozmowie z potencjalnymi klientkami oraz 

przedstawieniu im oferty. Na ulotce zawrzyj cennik. Dzięki temu zaoszczędzisz czas 

klientki i zwiększysz prawdopodobieństwo nawiązania kontaktu.

Zastanów się gdzie możesz zostawić ulotki/wizytówki na stałe. Najczęściej są to 

miejsca, które oferują usługi komplementarne z Twoimi: salony kosmetyczne,

salony fryzjerskie, salony sukien ślubnych, studia fotograficzne, salony fitness. 
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ZBUDUJ RELACJĘ Z KLIENTKĄ. 

Perfekcyjna obsługa pozwoli Ci pozyskać lojalne klientki, które chętnie będą 

polecać Cię swoim koleżankom. Pamiętaj, że to właśnie klienci z polecenia będą 

stanowić największą część Twojej bazy. Dlatego dbałość o relację z klientką i obsługa 

na wysokim poziomie powinny być dla Ciebie priorytetem. 

Zawód wizażysty jest zawodem bardzo blisko związanym z drugim człowiekiem. 

Towarzysz klientce w ważnych dla niej, pełnych emocji chwilach, dlatego nie możesz 

być jedynie rzemieślnikiem wykonującym makijaż. 

Za jedną z najważniejszych cech dobrego wizażysty uważam empatię 

i umiejętność dopasowania się do klientki i jej sytuacji. Dlatego przestrzegam 

Cię przed traktowaniem klientów przedmiotowo. Twoja klientka to człowiek 

taki sam jak Ty – potraktuj ją tak, jak Ty chciałabyś zostać potraktowana. 
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RELACJE
czyli 
utrzymaj klienta



BĄDŹ POZYTYWNIE NASTAWIONA, CIERPLIWA 
I WYROZUMIAŁA.  

Jak pewnie możesz się domyślić, 90% Twoich klientów indywidualnych będzie 

przychodzić do Ciebie w ważnych dla siebie sytuacjach. 

Najczęściej będzie to ślub, gdzie lista spraw do załatwienia, a także wachlarz emocji, są 

dla klientki przytłaczające. Ty prawdopodobnie uczestniczysz w przygotowaniach 

do ślubu co tydzień i mało co może Cię już zaskoczyć. Pomyśl jednak, że dla niej jest to 

zupełnie nowa sytuacja. Dlatego musisz zarażać pozytywnym nastawieniem, ale także 

nie denerwować się powodu niespodziewanych sytuacji, np. opóźnień. Nie dolewaj oliwy 

do ognia. Wiem, że prawdopodobnie właśnie wali Ci się plan całego dnia, ale nie 

zostawisz Panny Młodej bez makijażu, więc trzeba taką sytuacje opanować.  

Musisz nauczyć się również opanowania swoich emocji, nawet jeśli coś idzie nie tak. 

Pamiętaj, że to klientka jest najważniejsza – nie Ty. Na wszelki wypadek nigdy nie 

planuj grafika napiętego co do pięciu minut.
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DZIEL SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ.  

Klientki często traktują spotkanie z wizażystką jak możliwość nauczenia się czegoś 

nowego. Wiem, że może być to dla Ciebie irytujące, ponieważ Ty swojej wiedzy nie 

otrzymałaś za darmo i prawdopodobnie wolałabyś przekazywać ją na płatnych 

warsztatach, a nie podczas makijażu okolicznościowego. 

Wiele wizażystek w ten sposób działa, mówiąc wprost, że takich informacji udzielają 

na pokazach i warsztatach makijażu. Ja uważam to za spory błąd, z marketingowego 

i zwyczajnie ludzkiego punktu widzenia. Przez godzinę makijażu i tak nie przekażesz całej 

wiedzy, a zyskasz w oczach klientki i być może przyjdzie w przyszłości na Twoje 

szkolenie. Również polecenie dobrego produktu nie sprawi, że klientka nabędzie 

niebywałych umiejętności makijażowych, za to podniesie jej zaufanie do Ciebie.

Apeluję o traktowanie klientki jak człowieka i zadanie sobie pytania: „dlaczego 

wykonujesz właśnie ten zawód”? Moją misją jest zarażanie innych pasją do makijażu, 

a więc także dzielenie się wiedzą.  
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ZATROSZCZ SIĘ O FEEDBACK.  

Idealna obsługa klienta nie kończy się z chwilą wyjścia klientki z Twojego salonu.  

Zatroszcz się o swoją klientkę również później. Zapytaj, jak udała się impreza, 

oraz czy jest zadowolona z makijażu. W przypadku jakichkolwiek uwag będziesz 

mogła zareagować w przyszłości i skorygować błędy. 

Poproś również klientkę o rekomendację na Twojej stronie internetowej 

i Facebooku. Jest to bardzo ważne dla Twoich przyszłych klientek: to tak zwany social

proof, dowód społeczny. Klientki często nie pamiętają o napisaniu opinii, ale gdy je

o to poprosisz, nie mają z tym żadnego problemu i robią to z przyjemnością.

Zapytaj również o możliwość publikacji zdjęć. Pamiętaj, że nie możesz tego zrobić 

bez wyraźnej zgody klientki. Szanuj jej wybór. 
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ZRÓB PORZĄDNY WYWIAD.  

Na makijaż przychodzą zazwyczaj obce dla Ciebie panie (chyba że malujesz same 

koleżanki, wtedy OK) i masz dosłownie parę minut na dopasowanie makijażu. 

Takiego, z którego klientka będzie zadowolona, który będzie pasował do jej stylu 

i charakteru. 

Przyznasz, że jest to dosyć trudne i może skończyć się totalnym niedopasowaniem 

makijażu, mimo że będzie on ładny i technicznie dobrze wykonany. Dlatego 

uważam, że najważniejszym elementem w pracy z klientem jest wywiad.  

Zapewniam Cię, że nie wystarczy pytanie: „jaki makijaż dzisiaj robimy?”, ponieważ 

to nie w gestii klientki jest dyktowanie, co ma robić wizażysta. Klientka, która zazwyczaj 

nie zna się na makijażu i oczekuje profesjonalnej porady, nie może prowadzić Cię 

za rękę. Może jedynie coś zasugerować, ale efekt końcowy zawsze zależy od Ciebie. 

Skorzystaj ze ściągi na ostatnich stronach! Wydrukuj je i wykuj na blachę 😉
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ŚCIĄGI
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1. Na jaką okazję wykonywany jest makijaż? 
Inaczej pomalujesz Panią na wypad do klubu, inaczej na ślub, 
a inaczej na sesję zdjęciową.

2. Jak będzie wyglądał strój/fryzura?
Makijaż dobieramy do urody klientki i jest to pierwszy 
i najważniejszy aspekt, ale nie możemy również zignorować tego, 
w jakie kolory i w jakim stylu będzie klientka ubrana.

3. Informacje na temat uczuleń i chorób oraz rodzaju skóry! 

4. Jak maluje się Pani na co dzień?
Prawdopodobnie pani nie przychodzi do Ciebie na makijaż 
na co dzień, natomiast to da Ci wskazówkę, jaką drogą podążać. 
Czy pani lubi mocny makijaż czy w ogóle się nie maluje.

5. Co lubi Pani w makijażu, a co nie?
To również jest dla Ciebie jedynie wskazówka! 
Pani może nie lubić u siebie kresek, być może dlatego, że ktoś jej 
wcześniej je źle wykonał. Ty decydujesz o ostatecznym kształcie 
makijażu, ale musisz wziąć pod uwagę wszystkie aspekty.

6. Jak wygląda suknia ślubna? W jakim stylu będzie? 
Jest to jeden z najważniejszych elementów determinujący 
makijaż.

7. Jak będzie wyglądać fryzura? Czy będzie welon, wianek 
czy jakaś ozdoba? 

8. Jaka będzie biżuteria? 
Interesuje nas głównie to, co dzieje się przy twarzy, dlatego 
biżuteria jest bardzo ważna.

9. Jakie będą kwiaty? 
Określają klimat ślubu, czy to będzie ślub np. w stylu rustykalnym 
czy glamour…

10. Jakie będą dominujące kolory? (jw.)

11. Motyw przewodni? (jw.) 

12. W jakim stylu będzie sala weselna? 
Stodoła czy pałac?

13. Czy ślub będzie w kościele czy w urzędzie, a może 
w plenerze? 

ŚCIĄGA WIZAŻYSTKI 
PYTANIA PRZED MAKIJAŻEM

+ CZĘŚĆ ŚLUBNA!

https://hbmakeup.pl/


W trakcie wywiadu słuchaj klientki, ale również skup się 
na analizowaniu jej urody. 

Oprócz dopasowania makijażu do okazji i ubioru, musisz także 
dopasować makijaż do urody klientki. To najważniejsze!

Każdy z nas ma jakieś mankamenty, ale i mocne strony, dlatego 
w naszej pracy mankamenty staramy się ukrywać, a atuty -
wydobywać. Dlatego koniecznie zwróć uwagę na wszystkie 
wypisane obok aspekty.

DUŻO, JAK NA KILKA MINUT ROZMOWY, PRAWDA? 

Dlatego na początek dobrym ćwiczeniem jest patrzenie 
i analizowanie twarzy każdej napotkanej osoby. 
Dzięki temu będziesz patrzeć na ludzi w sposób analityczny 
i od razu będziesz wyłapywać te cechy, na których musisz się 
skupić.

• ODCIEŃ SKÓRY
Czy jest ciepły, zimny, oliwkowy, jasny, ciemny?

• KOLOR WŁOSÓW

• KSZTAŁT TWARZY
Czy twarz jest owalna, okrągła itd. oraz jakie mankamenty 
twarzy warto ukryć, a jakie wydobyć (np. zły kształt nosa, 
ale pięknie zaznaczone kości policzkowe)?

• KSZTAŁT OKA
Czy oko wymaga korekcji, czy jest opadająca powieka, oczodół, 
kącik, czy oko ma kształt migdała czy jest bardziej skośne, 
małe czy duże?

• BARWA TĘCZÓWKI
Czy jest chłodna czy ciepła, ciemna czy jasna? Zdecyduj, 
czy będziesz w makijażu podbijać tęczówkę, czy zastosujesz 
kolory harmonizujące.

• OSADZENIE OCZU
Czy oczy są blisko czy daleko osadzone?

ŚCIĄGA WIZAŻYSTKI 
ANALIZA URODY

KONIECZNIE PRZEANALIZUJ:

https://hbmakeup.pl/


DO ZOBACZENA 
W HELLO BEAUTY!

Chcesz zdobyć nowy, fascynujący zawód? 

A może jesteś już wizażystką i lubisz rozwijać swoje umiejętności? 

Koniecznie zajrzyj do Hello Beauty Makeup Room & Academy. 

To wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia, w którym poczujesz pasję 

do piękna, kosmetyków, makijażu i kobiecych metamorfoz. Stawiamy 

na profesjonalizm i najwyższe standardy – tego nauczymy również Ciebie! 

Prowadzimy certyfikowane szkolenia dla początkujących wizażystek, 

kursy tematyczne i warsztaty makijażu z gwiazdami. 

Polub nas i bądź na bieżąco, aby nie przegapić interesujących Cię szkoleń!

https://www.instagram.com/hellobeauty_makeupacademy/
https://www.facebook.com/hbmakeuproomandacademy/

