
ADVICE PEOPLE SKABER 
FREMGANG I FRISØRBRANCHEN
– UNIKT UDDANNELSES KONCEPT DESIGNET TIL  FRISØRER



Vil du også skabe bedre 
resultater i din salon? 

Advice People er en konsulentvirksomhed, som samarbejder med fri

sørsaloner i hele Danmark – både store salonkæder og mindre salo

ner. Vi hjælper vores kunder med at skabe effektfulde, vedvarende og 

målbare resultater på bundlinjen.

Vi har fået mere struktur på, hvad vi siger og gør, og ved at vi alle skal 
være på dupperne. Forløbet med Advice People har uden tvivl været 
en øjenåbner for både pigerne i salonen og mig selv. 

Dorte Holk, Holk Intercoiffure i Kolding

PRODUKTER

56
%

Vi styrker grundlaget for 
din salons vækst og udvikling!

Hvad hjælper vi 

frisørsaloner med?

ØGET SALG EFTER 
FORLØB MED 
ADVICE PEOPLE:

Advice People

360

Vores vision: 
Advice  People 

vil være frisørernes 
 foretrukne samarbejds

partner indenfor 
forretnings udvikling.

Modelfoto



Advice People’s har en anderledes og professionel tilgang til 
frisørbranchen og kundearbejdet. I dag følger vi Advice People’s 
koncept, og det har gjort vores rådgivning, service, videresalg og salg 
af behandlinger nemmere. Udover at vi har haft vækst i salonen, har det 
også givet mere energi og en sjovere hverdag.

Christina Kloch, Frisør Kloch

Nøgletal og salonstatistik
Vi bygger bro mellem økonomi og udvikling

Med konceptet Nøgletal og salonstatistik hjælper vi salonindehaveren og teamet med at opnå 
endnu bedre resultater. Vi fastlægger budgetter i samarbejde med indehaveren og personalet, 
og følger op på de resultater der bliver skabt.

Hvordan foregår det? 
• Vi afholder et opstartsmøde med indehaveren, hvor vi gennemgår tallene

• Vi udarbejder budgetter til assistenterne og eleverne 

• Vi hjælper og støtter alle i salonen i forståelsen af deres egne tal 

• Vi afholder kvartalsmøde, hvor vi gennemgår salonens tal med indehaveren 

• Vi udarbejder månedlige statistikrapporter til salonen og personalet

• Vi træner og følger op på Version 1 i 2 timer i salonen hver tredje måned

Skal man forholde sig til et budget er første skridt   
– at man forstår det!

KONTAKT 
OS PÅ 

20 30 20 80 
 OG HØR 

NÆRMERE

ØGET SALG EFTER 
FORLØB MED 
ADVICE PEOPLE:

Alle Advice People’s værktøjer og koncepter er beskyttet med Copyright©

PRODUKTER HÅRKURE

12 69
% %

• Beløbet betales hver måned over 12 måneder
• Alle priser er ekskl. moms
• Deltagere skal have gennemført Advice People Forandrings

proces Version 1
• Vi hjælper også med bogføring, SKAT og årsrapporter. 

Kontakt os venligst for priser.

SALONER MED 
1-5 PERSONER

OPSTART 2 TIMER 
DKK 2.500 

PRIS PR. MÅNED 
DKK 3.600

SALONER MED 
6-10 PERSONER

OPSTART 3 TIMER 
DKK 3.750 

PRIS PR. MÅNED 
DKK 4.100

SALONER MED 
11-15 PERSONER

OPSTART 4 TIMER 
DKK 5.000 

PRIS PR. MÅNED 
DKK 4.650

Modelfoto



Advice People har et fantastisk koncept, som hjælper og styrker 
frisører i forhold til salg af behandlinger og produkter. De har 
stor viden om branchen, og deres koncept virker – det kan ses på 
salonernes resultater! Jeg vil klart anbefale Advice People til mine 
frisørkollegaer.

Abdel Ghazouani, Klippestuen ZKURE

39
%

Forandringsproces Version 1
Vil du skabe omgående resultater i salonen?

Advice People har specialiseret sig i frisørbranchen og tilbyder et unikt uddannelseskoncept, 
som hjælper saloner med at forbedre indtjeningen på salget af produkter og behandlinger. Vores 
Forandringsproces Version 1 er et gennemprøvet koncept – vi har hjulpet mere end 170 saloner 
med at skabe bedre resultater.

Forandringsproces Version 1 er delt op i 3 faser à 2 timer – et møde hver måned over 3 måneder. 
Processen er velegnet i alle typer og størrelser af saloner, lige fra frisøren som står alene til de 
allerstørste saloner.

Øg omsætningen op til flere 100% – og få større 
arbejdsglæde og kundetilfredshed i salonen. 

KONTAKT 
OS PÅ 

20 30 20 80 
 OG HØR 

NÆRMERE

PRIS PR. FASE:
ØGET SALG EFTER 
FORLØB MED 
ADVICE PEOPLE:

Alle Advice People’s værktøjer og koncepter er beskyttet med Copyright©

 5.700,-
• Betaling ved hver fase
• Prisen er ekskl. moms
• Teams på op til 3 personer udgør 2.850, per 

 person og deltager på åbne uddannelser med 
andre frisører

• Maksimum 10 deltagere pr. hold ved lukkede hold
• Minimum 6 og maksimum 10 deltagere pr. hold 

ved åbne hold

Modelfoto



Advice People Forandringsproces
Version 1
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FO
RBEREDELS

E

KUNDEM
O

DTA
GELS

E

KO
NSU

LT
ATI

O
N

SID
EN S

ID
ST

DIA
GNO

SE
 H

ÅR / 
HO

VEDBUND

RÅDGIV
NIN

G (K
UR O

G H
AIR

CARE)

BEHANDLIN
G

VA
SK

EPLA
DSE

N

KLIP
NIN

G

ST
YLIN

G O
G F

IN
ISH

O
PSU

M
M

ERIN
G

AFS
LU

TN
IN

G
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Vi har lært at sætte fokus på kundens behov og give kunden 
en bedre behandling og service – og dermed en meget bedre 
oplevelse. Vi har også fået meget større fokus på at tilbyde kunden 
alle de muligheder, vi har, blandt andet hårkure og produkter.

Grethe Jepsen, Salon Zig-Zax, Holstebro
PRODUKTER HÅRKURE

30 2400
% %

Forandringsproces Version 2
Vil du lære at læse og håndtere de forskellige kundetyper?

Advice People Forandringsproces Version 2 er et forløb, der har fokus på selvindsigt og kunde
typer i salonen. Du får viden om kundernes kropssprog og signaler, om kommunikation, og om 
hvordan du som frisør kan optimere din rådgivning overfor de forskellige kundetyper. 

Processen er delt op i 3 faser à 2 timer – et møde hver måned over 3 måneder. Denne proces 
er velegnet i alle typer og størrelser af saloner, lige fra frisøren som står alene til de allerstørste 
saloner.

Opnå ekspertviden og kompetence i 
at rådgive og vejlede forskellige kundetyper

KONTAKT 
OS PÅ 

20 30 20 80 
 OG HØR 

NÆRMERE

 5.700,-
• Betaling ved hver fase
• Prisen er ekskl. moms
• Teams på op til 3 personer udgør 2.850, per person 

og deltager på åbne uddannelser med andre frisører
• Maksimum 10 deltagere pr. hold ved lukkede hold
• Minimum 6 og maksimum 10 deltagere pr. hold ved 

åbne hold
• Krav: Deltagere skal have gennemført Advice People 

Forandringsproces Version 1
• Bemærk: Tillæg per PersonProfil per medarbejder 

udgør 1.195,

PRIS PR. FASE:

ØGET SALG EFTER 
FORLØB MED 
ADVICE PEOPLE:

Alle Advice People’s værktøjer og koncepter er beskyttet med Copyright©
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Thomas Klittenberg 
Advice People

DET HANDLER 
OM RÅDGIVNING, 

FOKUS OG NÆRVÆR, 
OG OM AT GIVE 
KUNDERNE DEN 

OPMÆRKSOMHED 
DE FORTJENER

Modelfoto



Vi har haft stor glæde af Advice People’s Forandringsproces Version 1. 
Både i forhold til kurbehandlinger og produktsalg har vi udviklet os 
rigtigt meget. Advice People’s koncept gør, at vi sælger mere end vi 
plejer, uden at vi har fokus på det – der sker automatisk. Vores kunder 
er meget positive overfor vores nye fremgangsmåde.

Salon Helle, Odense 

Ledelse og rådgivning 
Få sat retning på din salon

Med konceptet Ledelse og rådgivning hjælper vi salonindehaveren med at få udarbejdet en klar 
vision, kultur og strategi for salonen. Visionen er den drømmeposition, som salonen vil hen imod. 
Kulturen er de spilleregler og holdninger, som skal kendetegne den ønskede adfærd hos assi
stenterne og eleverne i hverdagen. Strategien er planen, som bidrager til at visionen og kulturen 
bliver en realitet. 

Processen deles op i flere faser, hvor den indledende del er med indehaveren. Efterfølgende vil 
personalet blevet involveret for at tage ejerskab af visionen og kulturen. Ydermere vil der være 
sparring med indehaveren i forhold til processen i salonen, herunder coaching af personalet og 
gennemførelse af MUSsamtaler. Vi anbefaler 4  5 faser á 2 timer. Denne proces er velegnet i alle 
typer og størrelser af saloner.

Skab en stærk vision og kultur i salonen – 
som fastholder og tiltrækker de bedste medarbejdere

KONTAKT 
OS PÅ 

20 30 20 80 
 OG HØR 

NÆRMERE

 5.700,-
• Betaling ved hver fase
• Prisen er ekskl. moms

PRIS PR. FASE: ØGET SALG EFTER 
FORLØB MED 
ADVICE PEOPLE:

PRODUKTER HÅRKURE

19 738
% %

Alle Advice People’s værktøjer og koncepter er beskyttet med Copyright©
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Vil du øge din omsætning og  ind tjening  
i salonen betydeligt?

Skabe større arbejdsglæde i teamet?

Og større kundetilfredshed? 

RING TIL ADVICE PEOPLE 
OG AFTAL TID TIL ET MØDE 
PÅ TLF. 20 30 20 80

SKAL VI 
HJÆLPE DIG 

MED AT 
UDVIKLE DIN 

SALON?

Nørregade 7E st.tv
2800 Kgs. Lyngby

info@advicepeople.com
www.advicepeople.com

+45 20 30 20 80

Følg os på Facebook og få løbende 
nyheder, inspiration og tips til, 
hvordan du kan udvikle din salon


