
Hej, poniżej znajdziesz 28 pomysł na posty, które
możesz wykorzystać w swoich social mediach.
Pamiętaj, żeby dostosować pomysły do swoich
odbiorców i ich potrzeb. 

28 pomysłów na posty dla
wizażystek

Inspiracje pochodzą z mojego PlanBooka 250
pomysłów na posty/rolki/ InstaStories dla wizażystów.

Wykorzystaj je, by zwiększyć zaangażowanie w
Twoich social mediach. 
Ola Głuch



Przywitaj się i napisz post o sobie1.

Wizażystko! Daj się poznać!

Jak długo zajmujesz się makijażem?
Jak długo na rynku jest Twój salon?
W czym się specjalizujesz?
Jakie sukcesy masz na koncie?

Co lubisz?
Jakie masz inne hobby?
A może jesteś mamą, która łączy pasję z wychowaniem dziecka.

To idealny wpis na początek. Nawet jeśli masz już swój fanpage jakiś czas,
to z pewnością codziennie odwiedzają Cię nowe osoby, które mogą
jeszcze nic nie wiedzieć o Twoim biznesie. To idealny moment, aby
napisać coś o sobie:

 
Możesz również napisać o sobie coś prywatnego:

2. Pochwal się szkoleniem/kursem

Klientki lubią widzieć, że się dokształcasz i inwestujesz w rozwój. To budzi
ich zaufanie do Ciebie i Twoich usług. Więc jeśli Twoje certyfikaty jeszcze
nie wiszą w salonie, to sięgnij do wspomnień i pochwal się swoimi
odbytymi szkoleniami, opowiedz o nich. A jeśli właśnie masz w planach
udział w kolejnym kursie, koniecznie o nim opowiedz i zrób relację z jego
przebiegu.

3. Pokaż dwa makijaże, które wykonałaś i daj wybór
społeczności, który bardziej im się podoba

To świetny post na „reakcje emoji”. Zapytaj, który makijaż bardziej podoba
się odbiorcom – jeden niech oznaczą dając „like”, a drugi „serduszko”.



4. Jak dbasz o higienę stanowiska pracy?
Przestrzeganie zasad higieny czy sanitarnych, to podstawa w biznesie
beauty. Każda klientka chce mieć pewność, że korzystając z Twoich usług,
jest w 100% bezpieczna. Pokaż jej, w jaki sposób dezynfekujesz swoje
stanowisko, jakich używasz do tego środków itd. Taki post z pewnością
uspokoi i przekona do Ciebie wiele niezdecydowanych osób.

5. Jak wygląda wywiad z klientką przed wykonaniem
usługi?

Każda z wizażystek powinna przeprowadzać przed wykonaniem usługi
wywiad.Pozwala to lepiej poznać klientkę, jej oczekiwania itd. Opowiedz, o
co najczęściej pytasz swoje klientki i do czego potrzebna jest Ci ta wiedza.
Pokaż, że w ten sposób starasz się dbać o najwyższy poziom swoich usług
i bezpieczeństwo klientek.

6. Jakich kosmetyków używasz? Pokaż swój kuferek!

Klientki zawsze zwracają uwagę na to, jakich produktów używamy. Jeśli
płacą ok. 150 zł za swój makijaż, nie chciałyby widzieć, że pracujesz na
kosmetykach z najniższej półki. Pokaż więc, jakie produkty znajdują się w
Twoim wyposażeniu, opowiedz o nich, wybierz ulubione.



Posty ślubne
6. 5 błędów, które zrujnują Twój makijaż ślubny. Nie
popełniaj ich!
Napisz, co może się stać, jeżeli klientka nie skorzysta z Twojej usługi i
sama wykona sobie makijaż w dniu ślubu. Być może nie jest świadoma,
jak ważna jest usługa wizażystki, aby ten dzień był dla niej wyjątkowy.

W tym poście możesz zawrzeć ogólne rady na idealny makijaż śluby. Mogą
to być Twoje doświadczenia lub porady z perspektywy wizażystki ślubnej.

7. Makijaż ślubny – moje złote rady

8.. Jaki powinien być makijaż ślubny?

Seria krótkich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, np. to
powyżej.

9.. Makijaż ślubny przed czy po fryzjerze?

Makijaż ślubny dobiera się nie tylko do urody klientki. Uświadom
kobietom, jakie inne elementy wpływają na ostateczny wygląd makijażu
ślubnego.

10. Jak dobrać odpowiedni makijaż ślubny?

W kilku słowach opisz najmodniejsze style ślubne tego roku. Treści
edukacyjne również mogą być angażujące. Zapytaj, jak brały ślub Twoje
obserwatorki, jaki styl lubią?

11. Style ślubne – a Ty w jakim stylu bierzesz/brałaś ślub?

Co charakteryzuje makijaż ślubny. Opowiedz o tym jako ekspert.



Posty edykacyjne 
12. ABC makijażu – trudne słowa i ich wyjaśnienie
Jest wiele pojęć, które dla Ciebie są oczywiste, jednak z pewnością znajdą
się kobiety, które wcześniej ich nie słyszały. Możesz zrobić post z tzw.
słowniczkiem i wyjaśnić pokrótce znaczenie niektórych słów, np.
blendowanie czy primer.

Wykaż się znajomością różnych marek podkładów i ich
indywidualnymi cechami. Opowiedz, który podkład będzie lepszy dla
danego typu cery. Napisz również, w jaki sposób najlepiej jest dopasować
kolor podkładu w sklepie.

13. Jak dobrać idealny podkład?

Wymień kilka najczęściej popełnianych błędów w makijażu, które
obserwujesz na co dzień. Możesz do tego przytoczyć pewną anegdotę,
jeśli taką masz. Niech będzie to np. 5 błędów, które Ty zauważasz i
podziel się radą, co zrobić, by ich uniknąć.

14. Najczęściej spotykane błędy w makijażu!

Napisz, co zawsze nosisz w swojej torebce, by w ciągu dnia na szybko
odświeżyć makijaż. Możesz nawiązać również do jakieś zabawnej
historii, jeśli taka miała miejsce. Jeśli masz sprawdzone triki, to podziel się
nimi – każda wskazówka i rada są cenne.

15.. Makijażowe SOS w torebce – Jak odświeżyć codzienny
makijaż?



Akcesoriów na rynku jest bardzo dużo, a reklamy zachęcają do kupna
kolejnych, wmawiając klientkom, że muszą je mieć! Tylko czy na pewno?
Opisz, co Twoim zdaniem jest niezbędne do wykonywania makijażu w
domu i to, bez czego można się obejść.

16. Akcesoria i przybory do makijażu – Co warto kupić, a z
czego można zrezygnować?

Pokaż swoim obserwującym, jak wygląda Twoja spakowana kosmetyczka
na wakacje i koniecznie jej zawartość. Możesz krótko opisać, dlaczego
zdecydowałaś się zabrać „tylko” tyle lub „aż” tyle. Zapytaj na końcu, co
zabierają Twoje obserwujące i bez jakiego kosmetyku nie mogą się obejść
na wakacjach.

17. Wakacyjna kosmetyczka – Jakie kosmetyki zabrać na
wakacyjny wyjazd?

Ta kwestia jest bardzo ważna i dlatego warto jest ją podkreślić w jednym z
postów. W jego treści opisz, w jakiej kolejności sama nakładasz makijaż i
dlaczego właśnie tak. To idealny post do nagrania wideo lub stworzenia
infografiki.

18. W jakiej kolejności nakładać kosmetyki do makijażu?

To bardzo praktyczna umiejętność! Pokaż swoim obserwującym, w jaki
sposób szybko mogą zmienić makijaż dzienny wykonany do pracy, na
wystrzałowy makijaż na wieczorową imprezę. Wrzuć koniecznie zdjęcie
metamorfozy i dodaj checklistę kosmetyków do zabrania do pracy.

19. Jak przekształcić codzienny makijaż do pracy na
wieczorowy?

Opisz dwie różne techniki np. robienia kresek lub nakładania podkładu.
Opowiedz czym się różnią, a co mają wspólnego. Na koniec podkreśl,
którą Ty wolisz i dlaczego (być może efekt jest lepszy, a może jest po
prostu taka technika jest dla Ciebie łatwiejsza?).

20. Porównaj dwie podobne techniki. Nakreśl podobieństwa
i różnice. A którą Ty stosujesz i dlaczego?



Stwórz listę swoich 5 ulubionych produktów (np. cieni do powiek) i
podziel się nią z obserwatorami. Zaznacz, jakie to marki oraz nie
zapomnij o podaniu numerów/nazw kolorów. Możesz podać również
orientacyjne ceny – to będzie cenna informacja.

21. Top 5 cieni do powiek/podkładów do skóry
dojrzałej/kremów BB…

Podziel się swoimi sprawdzonymi kosmetykami z konkretnych drogerii.
Jeśli masz swoje ulubione, napisz o nich coś więcej. Będzie to chwytliwy
temat, zwłaszcza podczas akcji promocyjnych, które często są
organizowane np. w Rossmannie (2+2 gratis itd.).

22. Top 10 kosmetyków z Rossmanna/Sephory/Hebe…

Jako ekspert poradź, w co warto zainwestować na początek przygody z
makijażem. Postaraj się uzasadnić każdy swój wybór, a także je
urozmaicić.

23. Zestaw kosmetyków na start – to przyda się każdej
kobiecie)

Na rynku jest wiele polskich marek, o których Twoi obserwujący nic nie
wiedzą. Podziel się swoimi ulubionymi kosmetykami polskich marek.
Made in Poland świetnie sprawdzi się np. w okresie Narodowego Święta
Niepodległości. Do posta możesz zaprosić polską markę, która tworzy
właśnie produkty do makijażu.

24. Made in Poland



Posty okolicznościowe 
25. Masz już swoją listę zakupów na Black Friday? 
Jeśli czekasz na wyprzedaż z okazji Black Friday, podziel się swoją listą
zakupów z obserwującymi. Może kogoś zainspirujesz?

26. Podsumuj rok
Na koniec roku możesz zrobić podsumowanie. Napisz, które swoje cele
zrealizowałaś, a których się nie udało. Możesz wspomnieć o kursach i
szkoleniach, które odbyłaś. Podziel się wszystkim, co z punktu widzenia
Twoich klientek może być ważne. Warto wspomnieć nawet o osobistych
osiągnięciach.

27. Huczne okazje – Twoje urodziny, urodziny marki
itp.

Świętuj ze swoimi odbiorcami wszystkie okazje. Szybko zobaczysz, jak
dobrze jest dzielić się nimi z innymi. Twoi odbiorcy z chęcią będą składać
Ci życzenia i gratulacje.

28. Łatwy makijaż na halloween
Pokaż, jak łatwo można wykonać makijaż na imprezę halloweenową –
możesz zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy bardziej creepy, a drugi
mocny i wyrazisty, choć mniej przerażający. Oznacz kosmetyki, których
użyłaś do makijażu.


