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Cześć!
Jeśli czytasz ten e-book, to zapewne chcesz wprowadzić do swojej oferty 
usługi online, jednak nie masz pojęcia jak się za to zabrać, aby spełnić 
oczekiwania klientki.  
Powiedzenie strach ma wielkie oczy idealnie pasuje do tej sytuacji. Produkty/ 
usługi online są naprawdę fantastyczne i potrafią przynieść równie dużo 
satysfakcji co spotkania na żywo. Jeśli w tym trudnym czasie cierpisz na 
depresję mniej bądź bardziej zdiagnozowaną, to ta forma pomoże Ci wrócić na 
nogi i zacząć COŚ ROBIĆ! W końcu jeśli już się umówisz z klientką na 
konkretny dzień i godzinę, to nie odwołasz, prawda? ;)  

W dalszej części pomogę Ci to wszystko ogarnąć. Począwszy od ustalenia 
oferty poprzez samą usługę po wysyłkę skryptu klientce PO spotkaniu. 

Gotowa? :D  
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TWOJA 
OFERTA
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Różnie radzimy sobie w obecnej sytuacji. 
Jedne z nas działają pełną parą, drugie 
starają się odnaleźć w obecnej sytuacji, ale są 
i takie, którym ciężko jest wstać z łóżka i 
zrobić cokolwiek bardziej produktywnego od 
umycia zębów i uczesania włosów. Twoja 
oferta może trafić do każdej z nich! Być może 
Twoja usługa sprawi, że klientka poczuje się 
lepiej!

NAUKA W 
DOMOWYM ZACISZU

POKAŻ   
KLIENTCE  
KORZYŚCI

Tego luksusowego dodatku nie będzie mieć 
po usłudze stacjonarnej, Promuj tę opcję 
należycie!

NAGRANA LEKCJA VIDEO

Rozwiej wszelkie wątpliwości! Jeśli klientka 
może się obawiać o praktyczność lekcji 
online, zawsze może ona wrócić do Ciebie 
ponowienie po pandemii. 

ZNIŻKA NA LEKCJE STACJONARNĄ
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Sama lekcja online uważam, że powinna kosztować w granicach 149- 
199 zł na zachętę, jeśli twoja sytuacja finansowa jest teraz w 
dramatycznym stanie. Jeśli jednak nie jesteś aż tak przyparta do muru, 
możesz pokusić się o cenę nawet do 249 zł. Pamiętajmy, że to nie to 
samo co szkolenie stacjonarne, jednak już dużo błędów możemy u 
klientki wyłapać w wersji online dzięki czemu, lekcja w tej formie będzie 
dla niej równie wartościowa. Jest to również korzyść dla nas, ponieważ 
są zarówno osoby, które świetnie sobie poradzą na lekcji online i nie 
będą do nas wracać na stacjonarną, jak i takie, które będą potrzebować 
naszego wsparcia. Czyli gwarantujemy sobie pracę również po 
kwarantannie, a klientka zamiast jednej, będzie mieć dwie lekcje 
makijażu. Koniecznie zaznacz ile czasu ma klientka na wykorzystanie 
specjalnej zniżki. 

Wycena Twojej usługi

C
op

yr
ig

ht
s 

by
 J

oa
nn

a 
Pr

zy
by

ls
ka

- Strona 6 -



Uważam, że fajnym rozwiązaniem zarówno dla Ciebie, jak i klientki, byłoby 
przekazanie jej kodu zniżkowego, na stacjonarną lekcję makijażu jak już 

kwarantanna minie. Zniżkę możesz ustalić na kwotę lekcji online. W moim 
przypadku: lekcja online 199 zł, stacjonarna lekcja makijażu 500 zł- 199 zł = 

301 zł, czyli 300 zł do zapłaty za skorzystanie z usługi stacjonarnej po 
pandemii. Zniżka ta, wcale nie musi jednak być w wysokości lekcji online, a 

może być mniejsza. Wszystko zależy od Ciebie. Ja w tym okresie jestem pod 
tym względem bardziej ugodowa, więc zniżka wynosi tyle samo co lekcja 

online. Dlaczego zniżka? Dzięki niej klientka ma pewność, że nic nie traci, jeśli 
wersja online będzie dla niej niewystarczająca. Warto jest, wspomnieć o tym 

tworząc ofertę. Może i będziecie musiały w niektórych przypadkach 
poświęcić dwa razy tyle czasu, jednak najważniejsze na chwile obecną jest, 
abyście miały DOCHÓD i za co żyć TERAZ! Co do oszczędności i finansów, 

to wrócę do tego tematu, jak już będzie po pandemii, zaczniemy znów 
normalnie zarabiać a Ty, zaczniesz przygotowywać swoją firmę finansowo na 
przyszłość, gdyby sytuacja z długim czasem bez dochodów się powtórzyła. 

ZNIŻKA
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Treść oferty
Czas na zmiany i pójście o krok do przodu. Wychodzę Wam naprzeciw i 
uruchamiam lekcje makijażu online! Wiem, że wiele z Was odkładała tę usługę na 
moment, gdy będzie mieć czas… To właśnie TEN MOMENT! Lepszego nie będzie, 
abyś codziennie w spokoju mogła praktykować nabyte, makijażowe umiejętności.  
Jak wygląda taka lekcja?  
Składa się ona z 3 etapów: 
1. Wypełnienie specjalnego formularza online oraz przesłanie wszystkich istotnych 
informacji w wiadomości zwrotnej. 
2. Spotkanie poprzez komunikator (wszystkie wytyczne techniczne otrzymasz w 
mailu przed spotkaniem) na żywo, podczas którego makijaż dzienny będę 
demonstrować na mojej twarzy, a następnie będziesz odwzorowywać krok po 
kroku makijaż na swojej. Obie będziemy przed kamerami, dlatego będę mogła na 
bieżąco sprawdzać i korygować poszczególne kroki jeśli zajdzie taka potrzeba. 
3. Po spotkaniu otrzymasz ode mnie skrypt ze zdjęciami oraz opisem jak 
odwzorować ten makijaż krok po kroku raz jeszcze w domowym zaciszu. 
Otrzymasz również listę polecanych kosmetyków, oraz pędzli czy innych 
akcesoriów do makijażu.  
- Dodatkowym atutem jest nagranie naszej lekcji, do którego otrzymasz dostęp! 
Będziesz mogła w każdej chwili wrócić do naszej lekcji i ponownie ją odsłuchać. 
- Wiem, że możesz mieć wiele obaw co do skuteczności tej usługi, dlatego 
dodatkowym prezentem, który otrzymasz po naszym spotkaniu online to zniżka na 
usługę stacjonarną lekcji makijażu w wysokości ceny lekcji online! To specjalny 
prezent, gdybyś miała ochotę na spotkanie się ze mną, jak już pandemia minie, a 
przy okazji nic nie ryzykujesz, co więcej- zyskujesz! Po stacjonarnej lekcji makijażu 
nie masz nagrania, które otrzymujesz po lekcji online! Może Ci posłużyć jako 
utrwalenie wiedzy zdobytej podczas naszego wirtualnego spotkania. 
Jeśli jesteś zainteresowania produktywnym wykorzystaniem obecnie wolnego 
czasu i spędzenie go ze mną ucząc się sztuki makijażu, to zapraszam Cię do 
kontaktu w wiadomości prywatnej. 

Marketing
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Rozwiewasz 
wątpliwości

Podkreślasz 
atut

Wywołujesz 
jej potrzebę 

Przedstawiasz 
wartość usługi



Pani Klientko, 
Bardzo dziękuję za chęć skorzystania z tej nowoczesnej i obecnie 
jedynej dostępnej formy nauki sztuki makijażu.  
Jest to idealny moment na realizacje przekładanej na wieczne „nigdy” 
nauki makijażu dziennego. 
Nasz kontakt będzie się odbywał na trzech różnych etapach. Wszystkie 
szczegóły przeczyta Pani w załączniku, który dołączyłam do tej 
wiadomości.  
Mam nadzieję, że instrukcje będą dla Pani zrozumiałe. Jeśli jednak 
będzie mieć Pani jakiekolwiek wątpliwości bądź problemy proszę śmiało 
się ze mną skontaktować. Postaram się pomóc i wspólnie zaradzimy 
danej sytuacji. :) 
Jak tylko otrzymam od Pani wiadomość zwrotną oraz przelew zostanie 
zaksięgowany, przejdziemy do kolejnego etapu naszego spotkania. 

Kwotę w wysokości    zł 
Proszę uiścić na poniższe konto: 
Imię i nazwisko: 
Bank: 
Numer konta: 

W tytule przelewu bardzo proszę o zawarcie poniższej treści: 

Treść maila do klientki

Pozdrawiam 
Twoja wizażystka

TIP- Osobiście w komunikacji z 
klientkami przez social media nie 
k o r z y s t a m z e z w r o t ó w 
grzecznościowych względem, 
jeśli są to wiadomości/ posty 
kierowane do wszystkich. We 
wiadomościach prywatnych oraz 
na żywo zwrot grzecznościowy 
występuje ZAWSZE!  



PRZYGOTOWANIE DO 
SPOTKANIA

Ty oraz klientka jedyne co potrzebujecie to telefony! Każda z nas ma 
możliwość nagrywania w HD, a nawet 4K. Nic więcej oprócz telefonu i 
ringa nie potrzebujesz! Jeśli jednak wasza transmisja live nie jest dobrej 
jakości, zawsze możesz dograć klientce poszczególny element, aby mogła 
go zobaczyć raz jeszcze w dobrej jakości. 
Specyfikacja techniczna:  
- telefon z dostępem do internetu-dodatkowe światło (np. Ring) 
dostęp do komunikatora: Skype. 
Jeśli posiadasz dobrą lustrzankę bądź kamerę 4K spróbuj ją podłączyć do 
komputera i transmitować właśnie przez to urządzenie.

Nośnik oraz komunikator

Część techniczna

C
op

yr
ig

ht
s 

by
 J

oa
nn

a 
Pr

zy
by

ls
ka

- Strona 9 -



FORMULARZ 
KLIENTA 
ONLINE

Formularz klientka musi pobrać do siebie na 
komputer, następnie wypełnić pola online i 
zapisać plik swoim imieniem i nazwiskiem. 
Wypełniony plik załącza do maila razem z 
zdjęciami kosmetyków oraz swojej twarzy.

Copyrights by Joanna Przybylska



Od razu po zdecydowaniu się przez 
klientkę na usługę, wyślij do niej 
formularz klienta online. Poproś ją o 
odpowiedzi na wszystkie pytania i jak 
najszybszą wiadomość zwrotną. 
Poproś ją również o zdjęcia 
kosmetyków oraz akcesoriów, jakie 
używa wraz z opisem stosowania, 
oraz z informacją, kiedy zakupiła 
kosmetyki/ akcesoria. 
Niech w tej samej wiadomości 
załączy swoje zdjęcie bez makijażu 
przy świetle dziennym oraz w 
makijażu dziennym. (jeśli go 
wykonuje.) Będziesz miała podgląd co 
lubi i wiedziała co skorygować. 

Po otrzymaniu tych wytycznych 
możesz przejść do wstępnej analizy 
kosmetyków oraz akcesoriów. 

1 KONTAKT- ANKIETA

Po otrzymaniu tych wytycznych 
możesz przejść do wstępnej analizy 
kosmetyków oraz akcesoriów. 
Jeśli brakuje podstawowych 
kosmetyków, wyślij klientce listę 
produktów do zakupienia jeszcze 
przed spotkaniem. To samo tyczy się 
akcesoriów jak gąbeczka czy pędzle. 
Dopiero po informacji od klientki o 
całkowitym skompletowaniu 
produktów umów się na konkretną 
datę spotkania online. Przedstaw 
również w tym momencie UPSELL!  

2 KONTAKT- LISTA

- Ustal z klientką połączenie na żywo w 
porannych godzinach- do 
południowych, gdy światło dzienne jest 
korzystne i wystarczająco doświetli 
twarz klientki. Warto poinstruować, aby 
okno było od południa. Również sieć w 
tych godzinach jest mniej obciążona. 
- Poproś klientkę o możliwe malowanie 
przy oknie/ na parapecie lub przy 
dodatkowym- dobrym świetle. 

3 KONTAKT- HD A ŚWIATŁO

ETAPY KOMUNIKACJI Z KLIENTKĄ33
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To nic innego jak dodatkowa sprzedaż produktu małego do dużego. 
W tym przypadku dużym produktem jest lekcja makijażu online, natomiast 
małym (upsell- tłum. podbijanie sprzedaży) może być skompletowanie listy 

kosmetyków z gotowymi linkami do zakupu. 
Klientka w ten sposób zaoszczędza czas na szukanie produktów online, bo 

zamiast listy kosmetyków, podsyłasz jej aktywne linki do produktu. Jedyne co 
musi zrobić to kliknąć w link, dodaj do koszyka i sfinalizować transakcję.  

Taką usługę „personal shoppera” wyceniłabym na 49 zł. 

PAMIĘTAJ! 
Jeśli klientka postanawia samodzielnie skompletować kosmetyki to do listy, 
którą jej prześlesz, koniecznie musisz dołączyć dokładny opis oraz zdjęcie 

produktu, aby nie miała wątpliwości co zakupić!  
Dłuż wszelkich starań, aby nie jej nie zawieść w momencie, gdy zakupi zły 

produkt. 

UPSELL
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SKYPE
OBSŁUGA 
TECHNICZNA

1. Znajdź aplikację SKYPE 

2. Kliknij Czaty lub Rozmowy 

3. Kliknij tę ikonę w przypadku 
Czatu lub ( czyt. 4 pkt.) 

4. Kliknij Spotkanie 

- Strona 12 -
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SKYPE
OBSŁUGA 
TECHNICZNA

4. Kliknij w Udostępnij 
zaproszenie. 

5. Kliknij kopiuj

6. Jest to link, który przesyłasz 
klientce w mailu przed 
spotkaniem! 

- Strona 13 -

7. Wyjdź ze spotkania
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SKYPE
OBSŁUGA 
TECHNICZNA8. Kliknij ikonkę ołówka i zmień 

nazwę.

10. Możesz również dodać 
klientkę w tym miejscu, jednak 
zalecałabym wysłanie jej 
wcześniej skopiowanego linku. 
Będzie zdecydowanie bardziej 
praktyczne i stwarzamy 
mniejsze zamieszanie 
techniczne dla klientki.

9. Zmień nazwę na: 
Lekcja makijażu z Panią [ imię i 
nazwisko klientki ] 

Przy większej ilości lekcji, łatwo 
będzie Ci odszukać konkretne 
spotkanie online.

11. Wpisz ustaloną wcześniej z 
klientką datę oraz godzinę 
spotkania online.

- Strona 14 -
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SKYPE
OBSŁUGA 
TECHNICZNA

12. W dniu lekcji online, 
wystarczy, że wejdziesz w 
komunikator Skype oraz 
klikniesz opcje Rozmowy i 
wybierzesz zaplanowaną 
Rozmowę klikając ikonkę 
słuchawki z prawej strony 
spotkania.

13. Po zakończonej lekcji 
makijażu online, zobaczysz taki 
ekran.

14. Przytrzymując palcem 
dłużej video, pojawią się nowe 
funkcje. Wybierz ZAPISZ, jeśli 
chcesz ją zapisać u siebie w 
telefonie. Zarówno Ty  jak i 
klientka macie tą możliwość.  
Podeślij jej specjalny PDF, który 
stworzyłam, aby dokładnie 
wiedziała jak to zrobić 
samodzielnie. Video w aplikacji 
Skype będzie dostępne tylko 
przez kolejnych 30 dni.

- Strona 16 -

3mam kciuki!

12. 1

12. 2
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Po lekcji makijażu

SKRYPT 
KROK PO KROKU

Copyrights by Joanna Przybylska

Zawrzyj zdjęcia z opisem poszczególnych kroków. Wykonaj je samodzielnie i podmień, a treść 
dostosuj do każdej klientki. 

- Strona 17 -



Po lekcji makijażu

PORADY PIELĘGNACYJNE

Copyrights by Joanna Przybylska

Jeśli jest to w standardzie twojej usługi stacjonarnej, napisz klientce informacje również o 
pielęgnacji! Z pewnością doceni twoją wiedzę i rozpocznie nową- świadomą pielęgnację o 
zrównoważonej równowadze hydrolipidowej skóry. 

- Strona 18-



Po lekcji makijażu

HIGIENA

Copyrights by Joanna Przybylska

Ta wiedza to KONIECZNOŚĆ jaką musisz zawrzeć w tej usłudze. Napisz klientce jak często i 
czym powinna myć oraz dezynfekować pędzle. Jak i gdzie przechowywać kosmetyki. Dlaczego 
nie powinna zostawiać puszka w pudrze oraz co zrobić ze skamieniałym produktem. 

Napisz dla jej dobra, dlaczego powinna unikać szerokim łukiem testerów w sklepach, oraz aby 
traktowała kosmetyki jak szczoteczkę do zębów- są TYLKO JEJ!

- Strona 19-



Mam nadzieję, że teraz czujesz się pewna w wprowadzeniu twoich nowych 
usług i pierwszej usługi ONLINE- GRATULUJĘ! 

To przełomowy krok w Twojej karierze wizażysty. Jestem pewna, ze 2-3 
lekcja będzie tą przełomową, podczas której cały stres zejdzie, a kolejne 

lekcje okażą się wyczekiwaną przez Ciebie przyjemnością. 

Trzymam mocno kciuki i koniecznie podziel się ze mną informacją o 
pierwszych lekcjach i jak Ci poszło! 

Pamiętaj, możesz mnie znaleźć i oznaczyć na Instagramie jako konto 
@JoannaPrzybylskaPL 

Powodzenia! 

Joanna Przybylska

TO TYLE!
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