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TIPS KINH DOANH LĨNH VỰC 
HAIRSALON ĐẦY ĐỦ NHẤT

Hairdesign
Digital marketing

- Nội dung soạn ra nhằm phân tích thị trường hiện
tại khi các salon tóc mọc ra quá nhiều, chất lượng
dịch vụ khá đồng đều ngoại trừ một số chuỗi nổi
tiếng như Sinh Anh, 30 shine… Ngoài ra bài viết
mang tính chất đánh giá khách quan về sự thành
công của các salon, viện tóc trong khi một số khác (
đa số ) lại phải dẹp tiệm ngay sau mùa tết, hay sau
vài tháng khai trương.

- Tip này dành cho tất cả các bạn,
nhưng ai yêu thích lĩnh vực hair
design, những người còn đang là
học trò định hướng kinh doanh
mở tiệm, những ai muốn mở rộng
kinh doanh khi đã có cơ sở ổn
định, những ai có định hướng
chuyển đổi mở rộng sang các lĩnh
vực khác như kết hợp với các
ngành đặc thù có liên quan như
studio, liên kết phim trường, chuỗi
đại lí cung cấp các sản phẩm chăm
sóc tóc, mỹ phẩm…nhưng ai có
định hướng mở rộng chuỗi kinh
doanh trên các tỉnh thành và xa
hơn nữa…

- Nội dung bài viết đứng trên góc
độ bản thân là người trải nghiệm
trong ngành, ngoài ra còn là 1
marketer, đặc vị thế là 1 khách
hàng nhìn nhận một cách tổng
quan nhất, đa chiều nhất.
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I. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC

- Thị trường hiện tại: trước mắt hãy đánh vào thị trường bạn
tự tin nhất, nơi bạn có nguồn khách hàng quen từ quá trình
học tập, trải nghiệm ( chú ý nên mở cửa hảng ở nơi xa bạn
học tập một chút, bởi vì đạo đức nghề nghiệp, hạn ché cạnh
tranh với sư phụ, mà muốn cạnh tranh cũng rất khó, hay nói
thô thiển là khó mà có cửa… vị trí mở tiệm rất quan trọng,
không phải cứ gần trường đại học, gần chợ đã ngon, quan
trọng là bạn nhắm tới đối tượng khác hàng ở tầm nào ( bình
dân, trung cấp, cao cấp) , bảng giá bạn lựa chọn và muốn
gắn bó với nó phát triển trong thị trường đó, nó gắn lên mác
thương hiệu của bạn ( bạn làm sản phẩn giá rẻ đánh vào KH
bình dân thì sau này khó có thể tiếp cận đc nhóm khách
hàng cao cấp, nhưng nếu bạn nhắm đến khách hàng cao cấp
bạn phải làm thế nào để thu hút họ, họ cần những gì, không
đơn giản chỉ là mức giá hợp lí). Hãy xem thêm bên dưới để
hiểu rõ hơn.
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I. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC

- Mức độ cạnh tranh ở ngành
này là cự kì cao, bạn đi dọc
đường có thể thấy vài tiệm trên
1 con đường là chuyện bình
thường như cơm bữa. Những
cũng ở vị trí đó vài tháng sau
trở thành quán tà sữa,cf là
chuyện bình thường, tất cả đều
có lí do và bạn phải tìm ra lí do
đó để hiểu, thật sự hiểu nếu
muốn tồn tại được trong thị
trường này.

- Đa số mọi người kinh doanh
khác đang làm gì? Bạn có đang
tự hỏi những câu hỏi này, họ
đang thụ động chờ khách, tin
rằng tài năng của mình không
thua ai và sẽ đc nở rộ vào một
ngày gần nhất, không, họ đang
sấp mặt để tìm kiếm nguồn
khách hàng mới để tiếp cận và
chuyển đổi thành khách hàng
của mình, bạn yên tâm thị
trường rất rộng lớn, bạn chỉ cần
10% nguồn khách hàng đó biết
và tin tưởng bạn bạn đã không
sợ chết nữa rồi.
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I. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC

- Thách thức, cơ hội: xã
hội càng phát triển nhu
cầu làm đẹp của con
người càng được mở
rộng, không chỉ giới trẻ,
ngay cả trẻ em và trung
niên đều có xu hướng
tăng nhu cầu làm đẹp nói
chung và thiết kết tạo mẫu
tóc nói riêng, bạn có thể
tin rằng nhu cầu là vô hạn,
thủ đoạn là vô biên, quan
trọng là thủ đoạn của bạn
tới đâu để lấy đc khách
hàng thôi. Thủ đoạn mình
đang nói đến chính là tư
duy marketing của bạn.
định hướng phát triển của
bạn.

- Mình lấy ví dụ một thành phố nhỏ
như Buôn Ma Thuột, dân số toàn
thành phố 2018 là 502.170 người,
hơn 80% dân số sống tại khu vực nội
thành (tức khoảng 415.610 người),
và trong độ tuổi từ 16 đến 26 là
khoảng 400.000 người ( trong đó
khoảng 60% nữ và 40% nam). Nếu
bạn tiếp cận và phục vụ đc 10%
khách chỉ ở trong nội thành BMT
bạn đã có 24.000 khách hàng, mình
tính trung bình mỗi khách hàng chỉ
đến tiệm bạn 1 lần, bạn thu lợi
nhuận từ nữ 300.000/ người *
24.000 = 7.200 000.000, bạn thấy
con số này như thể nào, nếu 10% nữ
giới từ nội thành chỉ đến với bạn dù
chỉ 1 lần, con số quá khủng mà bạn
chưa từng dám nghỉ tới. ĐÚNG là
như vậy đấy.
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II. TƯ DUY KINH DOANH? 
LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH 
DOANH

Thứ nhất yếu tố tay nghề quyết định
phần lớn đến sự phát triển mô hình
kinh doanh của hair salon, dù bạn
thuê người đứng tiệm hay chính bạn
là thợ chính thì tay nghề của bạn
phải đảm bảo đủ chất để đảm bảo
đc sự phát triển bền vững lâu dài,
đồng thời phải không ngừng cập
nhật xu hướng mới, những kiểu tóc,
màu sắc hót theo từng thời điểm,
đây là yếu tố quan trọng không kém,
nếu bạn bắt kịp trends thì khách
hàng sẽ thấy hứng thú với bạn hơn
tất cả những đối thủ khác
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Bản thân là một hair design cần tạo cho
mình một cá tính đặc biệt, từ phong cách
đến thái độ, không có chuẩn mực nhất định
trong ngành này, bạn phải tự tìm ra hướng
đi cho bản thân, xây dựng hình ảnh bạn
hướng tới, bạn càng độc đáo, càng nổi
tiếng, hình ảnh của bạn càng đc chú ý càng
đc biết đến nhiều bạn càng có cơ hội thu
hút được khách hàng đến với bạn.
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▪ Nhân viên là một yếu tố rất quan trọng trong mô hình kinh doanh hair salon, khách hàng có thể sử dụng thêm

1 , 2 dịch vụ của bạn ngay trong lần đầu, hoặc có đến với bạn lần sau hay không phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố

nhân viên của bạn, Ví dụ trong một câu nói của nhân viên khách hàng cảm nhận đc sự quan tâm, chân thành trong

cách bạn tư vấn họ sẵng sàng sử dụng thêm bất cứ 1 dịch vụ nào ngay lúc đó mà họ cảm thấy bản thân nhận đc lợi

ích thật sự, mình lấy ví dụ thợ gội của bạn là 1 người nc cực tốt tay nghề khá, trong lúc gội đầu nhìn vào tóc của

khách hàng nhân viên buộc phải đoán gần đúng tóc khách hàng đã nhuộm, uống hay cắt đc bao lâu, khách hàng

từng để kiểu gì ( cái này phụ thuộc vào yếu tố tay nghề), khi nhân viên nói đc điều đó sẽ khiến khách hàng cảm

thấy yên tâm về sự chuyên môn của salon, sau đó nếu tư vấn khách hàng sẽ dễ tiếp nhận hơn rất nhiều.
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• Địa điểm: mình đã từng làm và chứng kiển rất nhiều
hairsalon phải trả mặt bằng vì rất nhiều lí do chỉ vì
không tham khảo suy xét kỹ trước khi thuê mặt bằng
để kinh doanh, nguyên nhân chủ yếu là do mặt bằng
không phù hợp để kinh doanh, phân khúc khách hàng
mà salon nhắm tới, sinh viên, học sinh, thượng lưu,
tầm trung… khu dân cư không thích hợp để kinh
doanh ( buôn có bạn, bán có phường là vì như vậy),
ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như thuê lại
mặt bằng của người đang kinh doanh có nhu cầu sang
nhượng, nhưng sau một thời gain ngắn hết hạn bị trả
lại mặt bằng trong khi mới đầu và đang trong giai đoạn
kinh doanh khá tốt, đối với vấn đề này bạn cần gặp
trực tiếp chủ của mặt bằng trao đổi trước xem họ có
nhu cầu cho thuê tiếp sau khi kết thúc hợp đồng cũ
không rồi hãy suy nghĩ và quyết đinh,

▪ Một vấn đề nữa là thương hiệu, nếu thương hiệu của bạn
mở ngay gần địa điểm sư phụ bạn học nghề, bạn cũng khó
khó có thể cạnh tranh và kinh doanh, thêm 1 yếu tố cần lưu
ý khi trọn địa điểm chính là yếu tố hàng xóm, thứ nhất họ
rất có thể trở thành khách quen của bạn, thứ 2 ngành nghề
của họ có thể gây ra hiệu ứng tốt cho chiến dịch marketing
của bạn, như quán cà phê chẳng hạn, bạn sẽ đỡ tốn 1 đống
tiền marketing để khách hàng biết đến bạn thông qua
quảng cáo, chỉ cần họ uống cà phê ở quán bên cạnh sẽ biết
đến bạn, ngoài ra trong cuộc nc có thể họ sẽ đem Hairsalon
của bạn ra là chủ đề để review.

10

Yếu tố địa điểm:
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Thứ 5: vốn, bạn cần xác định được giới hạn nguồn lực của mình, bạn không thể mang 200 triệu để cạnh tranh với
những hairsalon có x4 x5 số vốn bạn đang có, bạn cần tối ưu điểm mạnh của bạn, đầu tư cho nó, ví dụ hairsalon
của bạn không cần phải 10 ghế 15 ghế như những của hàng có vốn lớn, bạn có thể chỉ cần 5 ghế, nhưng bù lại bạn
phải tạo được sự khác biệt thứ giá trị mà cửa hàng bạn mang lại mà chỉ cửa hàng bạn có, đôi khi chỉ là 1 góc check
in đẹp, hoặc cách trang trí nhẹ nhàng thân thiện bắt mắt, đôi khi 1 chút nghệ thuật cũng đủ làm người ta xao
xuyến nhớ về bạn.
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Thứ 6: khả năng quản lí tài chính, bạn cần quản lí thu chi một cách rõ ràng chuẩn mực, bạn có thể xét thưởng cho
nhân viên giỏi mang đến lợi nhuận ở một mốc cụ thể nào đó cho hairsalon, mình đã gặp không ít trường hợp rất
nhiều chủ hairsalon không biết cách quản lí thu chi, hay gặp khó khăn nhiều trong việc quản lí, hay ít cũng làm mất
rất nhiều thời gian trong việc quản lí nó.
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Trong thị trường hiện nay, marketing chiếm yếu tố cực

kì cực kì quan trọng trong việc tồn tại cũng như phát

triển của hairsalon, tại sao một số hairsalon nổi tiếng

cũ dần bị thay thế bởi một số cái tên mới như nổi bậc

nhất là Sinh Anh, 30 shine … bạn đã thử đặt câu hỏi và

đưa những hairsalon này lên bàn cân so sánh?

Thứ 7: Yếu tố Marketing

13



▪ Vâng bản thân mình đã làm đi làm lại công việc này rất nhiều

lần. Sinh Anh, 30 side đầu tư cực mạnh vào marketing, trên

mạng xã hội hầu như đi đâu cũng thấy nó xuất hiện, vào page,

group của nó đã có hơn 60% bạn bè của mình đang lige page và

nằm trong group của nó đủ để biết nó phủ thị trường như thế

nào, mình chưa nhắc đến kênh youtobe, kênh kênh youtobe 30

shine cực mạnh, với số view khủng đủ để biết nó đầu tư bài

bản như thế nào cho việc marketing riêng kênh youtobe. Tất cả

chung chung quy lại là gì, marketing cực kì quan trọng. Bản

thân mình rất chú trọng về vấn đề này, mình bỏ công sức thời

gian để tìm hiểu về nó khá lâu, tình cách tối ưu chạy quảng cáo

fb làm sao để giảm chi phí thấp nhất nhưng nhận được kết quả

cao, làm sao để kênh profile trở thành một nơi để chia sẻ thông

tin cho khách hàng, nhận đc nhiều phản hồi, và chuyển đổi

những người trong danh sách bạn bè trở thành khách hàng của

mình.
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▪ Một tài khoản FB của bạn có thể kết nối 5000 bạn bè, bạn có

thể gửi thông tin trao giá trị cho họ những người quan tâm đến

hairsalon của bạn, và đến lúc nào đó khi họ nhận đủ giá trị họ

cho là phù hợp họ sẽ đến với bạn, và đây chính là những khách

hàng thật sự yêu quý bạn sẽ ở bên bạn lâu dài, đừng làm họ

thất vọng, họ cũng sẽ như vậy đối với bạn. Zalo là một kênh kết

nối để bạn giữ liên lạc với khách hàng cực tốt, bản thân bạn

cảm thấy thể nào khi mua hàng tại 1 cửa hàng, và một buổi

chiều cuối tuần gió thoảng mát trời bạn nhận được tin nhắn “

hairsalon Anh Tuấn chúc bạn có một cuối tuần vui vẻ ấm áp”

ngay lúc đó phải chăng bạn đang nắm tay người yêu nhất trong

một quán cà phê với những giai điệu nhẹ nhàng của một bản

nhạc quen thuộc, bạn cảm thấy đc quan tâm, cảm thấy trân

trọng tình cảm này, chính là nó. ( nếu bạn quan tâm đến yếu tố

thứ 7 hãy liên hệ ngay với mình để nhận được tài liệu chi tiết).
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Marketing:
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• Thị trường tóc nữ

• Thị trường tóc nam

• Bạn cần tìm ra điểm mạnh

của mình và đánh mạnh vào

chính thị trường đó.

Trong nghề hairdesign có
2 thị trường lớn cũng

chính là giới tính
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▪ Điển hình là 30 shine rất mạnh về tóc nam, hẳn bạn cũng biết

điều này. Và điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài giúp hairsalon

chiếm đc thị phần nhanh chóng và khiến đối thủ nếu không

chuyên môn hóa khó có thể vượt qua bạn ở mảng bạn giỏi

nhất, hay nói cách khác lúc đó bạn đã là chuyên gia trong thị

trường đó thì người khác sẽ nghe bạn nói và đi theo bạn. Ngoài

ra còn một số thị trường ngách khác như nối tóc, phân theo độ

tuổi, design theo kiểu tóc theo kiểu văn phòng, nghệ sỹ, trẻ

trâu… hay theo mức đọ thu nhập sản phẩm cao cấp, trung cấp,

bình dân… hãy chọn cho mình 1 phân khúc mà bạn mạnh và

muốn gắn bó với nó, phát triển nó, nó sẽ là gốc rễ để bạn tồn

tại và phát triển.
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Thị trường:
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Sau khi đã nhắm được thị trường phân khúc mình nhắm tới bạn cần vẽ được chân dung khách hàng tiềm năng của
mình, những đối tượng đó có xu hướng ở đâu nếu là đối tượng văn phòng thì rất có thể họ có xu hướng tìm kiếm
những trang web, like page hay ở trong những group bán đồ công sở, mỹ phẩm tầm trung, những quán ăn ngon
hay mở vào cuối tuần, những quán cà phê mang tính chất chững chạc ít trẻ trâu… vậy họ mong muốn có 1 kiểu tóc
chững chạc, trẻ trung, dễ tạo kiểu ở nhà vì công việc bận rộn họ không có thời gian chăm chút, đối với tóc nữ màu
nâu socola mà màu phù hợp… rất nhiều bạn phải vẽ ra được chân dung khách hàng của mình càng cụ thể thì chiến
lượt marketing của bạn càng có hiệu quả, thấm hiểu khách hàng cho phép bạn chạm đúng tử huyệt cảm xúc của
họ, trao cho họ giá trị mà họ mong muốn nhất, lúc đó bạn nghĩ hõ sẽ phản ứng như thế nào? Họ chỉ có thể thốt lên
rằng wow m điều tra t ak? (Ha ha đùa vui vậy thôi.)
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Vẽ chân dung 
khách hàng:
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KHÁC BIỆT

KHÁC BIỆT

KHÁC BIỆT là lợi thế để thành công trong bất cứ lĩnh vự kinh doanh nào, đó cũng
chính là lí do để khách hàng chọn mà mà không chọn đối thủ của bạn. Như đã nói
ở bên trên, khác biệt trong cách trang trí, phục vụ, cách nói chuyện, hay ngay trong
phong cách ăn mặc của bản cũng đã làm hairsalon có đc nét riêng biệt. Bạn có thể
qua FB của em trai mình Trần Thanh Tuấn, đó chính là phong cách hairsalon mình
hướng đến, từ cách ăn mặc đến trang trí, bạn có thể tham khảo. Hoặc đôi khi 1
công thức màu do chính bạn tạo ra trở nên đẹp hơn so với những màu bạn cửa
hàng khác nhuộm cũng chính là điểm khác biệt của chính hairsalon bạn tạo ra,
hairsalon của mình đã và đang làm được điều đó.

H
ai

rd
e

si
gn

19
19



▪ Mình muốn hỏi thêm một chút: tham vọng mục tiêu của bạn ở

đâu, ước mơ của bạn là gì? So với những mục tiêu trước mắt

bạn buộc phải tìm cho mình một mục tiêu xa mà bản thân bạn

muốn hướng đến và con người bạn muốn trở thành, có thể là

trở một người nổi tiếng trong ngành. Bản thân mình, mục tiêu

của mình là liên kết đc studio phim trường với hairsalon, bên

cạnh đó mình còn muốn tạo ra một chuỗi cung ứng các sản

phẩm phụ liệu tóc, các sản phẩm chăm sóc tóc, cho đến hoàn

thiện hairdesign, và đào tạo. Bản thân mình muốn đem đến cho

khách hàng những sản phẩn chất lượng nhất mà giá thành rẻ

nhất mà khách hàng có thể nhận được, bên cạnh đó những học

viên mình đào tạo mình muốn hỗ trợ cung cấp sản phẩm cho

đến kĩ thuật để học trò có thể phát triển tốt nhất. Mình đã và

đang lập kế hoạch và thực hiện chúng, nếu bạn cũng có mục

tiêu như vậy và muốn làm việc với mình có thể liên hệ với mình.

H
ai

rd
e

si
gn

Tham vọng:
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LỜI KHUYÊN

KHÁC BIỆT

Trước hết bạn phải ưu tiên việc bé ( ngay trước mắt ) cần làm ngay, và công việc
lâu dài, bạn phải làm từng bước, như vậy mứi có thể phát triển bền vững.

Ngoài ra bản thân bạn cần trang bị kiến thức nền tảng khi làm kinh doanh, sẵn
sàng hi sinh, đánh đổi nhiều thứ khác trong cuộc sống để tập trung làm kinh doanh
vượt qua giai đoạn đầu. Lập kế hoạch sơ bộ và đi đến chi tiết để thực hiện…
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Dù bạn là nhà sản xuất hay cung ứng, sản phẩm dịch
vụ bạn cung cấp phải có giá trị trên thị trường, như vậy
bạn mới không bị đào thải khỏi thị trường và hairsalon
cũng không phải là mô hình kinh doanh ngoại lệ.

III. TỐI ƯU SẢN PHẨM & DỊCH 
VỤ VỚI LĨNH VỰC
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Bản thân tôi luôn nỗ lực tạo ra nhiều giá trị khác nhau cho khách
hàng từ những sản phẩm tôi cung cấp. Ví dụ cụ thể nhất bạn và
tôi đều có khả năng mang đến cho khách hàng một mái tóc đẹp
từ màu sắc đến chất lượng, giá thành là như nhau nhưng trong
quá trình khách hàng trải nghiệm dịch vụ, chúng tôi trò chuyện
vui vẻ, tư vấn chuyên môn khiến KH cảm thấy an tâm hơn về dịch
vụ, điều quan trọng nhất chúng tôi hướng đến chính là tạo cảm
giác thân thuộc như ở nhà cho khách hàng, bất cứ lúc nào KH cảm
thấy cần thì sẽ nhớ ngay đến tôi, như kiểu những ng bạn thân, a/e
trong gia đình ( gọi 1 cuộc điện thoại, ê m, có rảnh ko tao chạy
qua sửa lại cái đầu đi tán gái tí! Hay, alo, em e đang đâu đó, c chạy
lên e design cho c quả đầu đi ăn cưới vạn người mê cái… đó là
nhưng dịch vụ chúng tôi hướng đến hay có một cách gọi khác đó
là dịch vụ chăm sóc KH, đối với những KH nói chung tạo cảm giác
thân quen chính là tạo sự bền vững và phát triển lâu dài cho
Salon.
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Tham vọng:

Tôi rất tâm đắc với 1 câu nói: “Bạn đã tốn công xây nhà thì hãy bỏ
công xây 1 cái thật vững chắc, và đừng quên làm thêm 1 cái hàng
rào để chống trộm nhé”. Cái nhà chính là chất lượng sản phẩm,
còn hàng rào chính là các dịch vụ đi kèm khiến KH luôn mặc định
sẽ tìm đến bạn khi cần thay vì đối thủ, khiến đối thủ không có
cách nào vượt rào cướp KH của bạn.
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Bản thân tôi ngoài là 1 hairdesign còn là một cử nhân kinh tế, một marketer thực chiến tại 1 công ty
chuyên cung cấp dịch vụ marketing chuyên nghiệp tại TPHCM. Chính vì thế khi khinh doanh dịch vụ
Hairsalon tôi luôn tìm cách để tối ưu nguồn hàng, tôi đã mất một thời gian dài để tìm hiểu, đến tận
nơi các nhà sản xuất mỹ phẩm chăm sóc tóc tại TPHCM, các đại ly cấp 1, hỏi về chính sách giá, vận
chuyển, công nợ dành cho đại lí chi nhánh tỉnh như thế nào, dữ liệu tôi thu thập đc khá khác nhau
theo từng công ty, đại lí cung cấp, nhưng có một đặc điểm chung là nó rẻ hơn nhiều so với giá salon
nhập sỷ từ đại lý. Tất cả đặt ra một câu hỏi, tai sao bạn không tự tạo cho mình một chuỗi cung ứng
từ sản phẩm đến chuyên môn cung cấp dịch vụ để tối ưu hóa lợi nhuận nhất có thể. Tôi đã và đang
làm điều đó. Khi bạn nhập sản phẩm từ những chi nhánh nhỏ ngoài việc phải trả chi phí với giá
thành cao, bạn còn bị phụ thuộc vào chất lượng cũng như giới hạn mẫu mã của người phân phối đó.
Ngược lại khi bạn chủ động được nhiều nguồn hàng, ngoài việc bạn có thể giảm chi phí nhập hàng,
bạn còn có được số lượng mẫu mã vượt trội, chất lượng cũng đảo bảo hơn rất nhiều vì rất nhiều chi
nhánh sỷ ko biết vì cố tình hay vô í đã và đâng trộn sản phẩm giả cung ứng ra thị trường, việc này
ảnh hưởng k chỉ đến uy tín của bạn mà hơn hết còn ảnh hưởng đến KH sử dụng sản phẩm của bạn.
Nhưng khó khan để bạn nhập đc hàng từ những nahf phân phối lớn chính là bạn phải có đại lý cửa
hàng chính thống, số lượng vốn ban đầu bỏ ra cũng tương đối đáng kể, chính vì vậy bạn nên có một
có một người khác quản lý kinh doanh mảng này điều đó đảm bảo cho sự chuyên môn hóa trong
quy trình cung ứng chuỗi sản phẩm dịch vụ, tốt nhất bạn nên rủ anh em trong nhà làm cùng, và nếu
bạn chưa đủ vốn cũng đừng lo ngại trước mắt bạn cũng có thể tìm những đại lí lớn ở TP lớn để cung
ứng sản phẩm cho bạn, như vậy thôi cũng đã giúp bạn tối ưu háo chi phí cùng đa dạng mẫu sản
phẩm rồi đấy. Quan trọng là bạn có chịu khó bỏ công sức tâm tư hay không thôi.

24



H
ai

rd
e

si
gn

Lưu ý trên thị trường có vô vàn nhà sản xuất
kinh doanh khác nhau, trong đó cũng có rất
nhiều công ty kinh doanh sản phẩm kém chất
lượng, họ thường đưa ra rất nhiều chính sách
ưu đãi vượt trội hơn hẳn những nhà cung
ứng khác, bạn phải tham khảo thông tin đa
chiều và tỉnh táo để lựa chọn nhà cung ứng
chất lượng với chính sách hợp lí nhất.

Khi đã tối ưu được nguồn nguyên liệu
sản phẩm đầu vào, sản phẩm bạn cung
ứng hoàn toàn có lợi thế cạnh tranh về
giá và chất lượng sản phẩm, đây là mấu
chốt trong chiến lượt kinh doanh tạo lợi
thế so với đối thủ.
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Ngoài ra bạn cần tối ưu hoặt động của nhân viên trong hairsalon
bằng cách mỗi nhân viên phải tự update kiến thức chuyên môn
tư vấn cho KH, đồng thời sau mỗi nhân viên là cả 1 khoảng trời
đầy màu mỡ mà bạn cần tiếp cận, đây chính là hiệu ứng viral,
bạn khuyến khích nhân viên chia sẻ các hình ảnh của hairsalon
trên MXH thông qua profile FB, ZL, Ins,… KH từ bạn bè của nhân
viên là những KH cực kì tiềm năng, 1 là vì thấy con bạn làm
trong đó sẽ an tâm hơn vì dịch vụ hairsalon cung cấp, 2 là có
chính sách giá ưu đãi cho a/c/e có người làm trong Salon, giả sử
nếu không có chuyển đổi tức thời thì bạn cũng đã đỡ tốn khá
nhiều chi phí để marketing đến những đối tượng này và những
đối tượng này sẽ dễ dàng chuyển đổi trong tương lai (đây chính
sách là marketing free siêu chất lượng).
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Hoặt động của nhân viên
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Hairdesign
Digital marketing

IV. LÀM THẾ NÀO ĐỂ MARKETING VỚI LĨNH VỰC HAIRSALON

Hoạt động offline

Có rất nhiều hướng cho hoặt động marketing offline cho
hairsalon, một số hình thức offline Hairsalon mình đã và đang
làm như:

Tổ chức các buổi cắt tóc tình nguyện trong các trại trẻ mồ côi,
những trại tâm thần…, đây là một trong những hoặt động mang
tính chất tình nguyện, tình nghĩa, những ngoài ra nó cũng mang
đến những hình ảnh cực tốt cho việc xây dựng thương hiệu,
mang hiệu ứng viral rất cao. ( chắc hẳn các bạn biết câu chuyện
cậu bé lượm ve chai xếp giày cho bạn đi dã ngoại - đã được hiệu
trưởng hai trường tài trợ ăn học miễn phí. Mẹ của Đạt đang đi
lượm ve chai cũng được một doanh nghiệp ngành sữa hàng đầu
Việt Nam nhận vào làm việc). KH cũng vậy, bản chất con người họ
luôn mong muốn là 1 phần của những hoặt động tình nghĩa kết
nối yêu thương.
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Tổ chức offline ngành tóc, hoặt động này
giúp củng cố uy tín của các Hairsalon
trong 1 hội nhóm, buôn có bạn bán có
phường vậy nên mặc dù bản chất cạnh
tranh nhưng hãy nhớ là cạnh tranh cùng
nhau phát triển. Bản thân tôi luôn rất vui
thì tìm đc một đối thủ mạnh, có thể bạn
rất mạnh trong 1 khu vực nhưng ra thị
trường lớn hơn Hairsalon của bạn chỉ như
một con muỗi vo ve, bản chất nằm ở chỗ,
bạn sống quá lâu trong 1 khu cộng đồng
hairsalon ít cạnh tranh và phát triển ( ếch
ngồi đáy giếng) bạn luôn cho rằng mình là
nhất. Tôi lấy ví dụ Sinh Anh và 30 shine rất
nổi tiếng ở Việt Nam nhưng khi bước ra
thị trường thế giới thì bản thân 2 chuỗi
này cần phải thật sự cố gằng rất nhiều để
theo kịp những chuỗi cửa hàng nổi tiếng
khác ở ngoài nước.

Hoạt động offline

Tổ chức buổi buổi game offline như
mình đã làm, ví dụ một trò chơi đơn
giản với tiêu đề bạn có tự tin để thay
đổi bản thân 180 độ hay không, KH
có quyền tham gia trò chơi này với
chi phí -70% những đổi lại KH buộc
phải chọn kiểu tóc theo vòng quay
may mắn từ màu sắc đến kiểu tóc.
Trò chơi này khá thú vị và thu hút
dặc biệt giới trẻ tham gia, nếu có
điều kiện bạn hãy tổ chức những
buổi sự kiện offline này trong tường
đại học. Chắc chắn hiệu ứng viral là
rất cao, nó mang lại niềm vui, hỗ trợ
trải nghiệm, và mở rộng thương
hiệu của bạn lan tỏa trên thị trường.
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Tổ chức offline cà phê hàng tuần
kết nối bạn bè, bản thân mình hoặt
động trên group #tocdepbmt bà
fanpage Hairsalon Anh Tuấn khá
mạnh, mình thường thông báo các
buổi offline cà phê chém gió và
sáng thứ 7 hàng tuần cùng KH tạo
mối liên hệ thân thuộc, ngoài ra bạn
còn có thể kết giao với rất nhiều KH
mới thông qua những KH cũ từ buổi
off. Trong buổi off bạn có thể mang
một số tài lẻ của mình ra tư vấn cho
KH, như bản thân mình còn đam mê
chụp ảnh, thời trang nên mình có
thể đem ra làm chủ đề vô hạn cho
các vị khách nữ đáng yêu. Đừng
quên checkin với KH nhé, đây cũng
là cách marketing hiệu quả, bạn bè
cảu KH cũ của bạn thấy hỉnh ảnh
bạn checkin cùng bạn của họ thì thế
nào, bạn biết kết quả rồi đấy.

… và rất nhiều các hoặt động offline khác mình đã là đang định hướng sẻ
triển khai trong tương lai, hy vọng có thời gian để trao đổi thêm với các
bạn để tìm ra những hiệu quả tối ưu nhất.
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Hoạt động online

Bạn nên lựa chọn những kênh phù hợp với
Hairsalon của bạn theo đuổi. Hiện tại có rất nhiều
xu hướng cho hoặt động offline, mình đã gặp
không ít mô hình marketing online khác nhau. 2
chuỗi lớn thuộc tóp hiện nay là Sinh Anh và 30
shine đi theo hướng PR thương hiệu là chủ yếu,
ngoài ra còn có 1 số cửa hàng nổi tiếng đi theo
hướng PR tên tuổi bản thân, họ không đẩy mạnh
PR thương hiệu mà PR bản thân sao cho nổi tiếng
như Hoa Vinh là một ví dụ điển hình, và khi họ có 1
cộng đồng hâm mộ theo dõi nhất định họ sẽ đẩy
mạnh marketing trên nền tảng này. KH đến với họ
chủ yếu là những người hâm mộ, tin tưởng, ssau
đó là sử dụng dịch vụ từ họ. Còn đối vs PR thương
hiệu KH đến hairsalon lần đàu chủ yếu là do mong
muốn trải nghiệm và THỬ XEM 1 Lần coi nó như
thế nào. Và yếu tố giữ chân KH ở nhóm này phụ
thuộc hoàn toàn vào sự trải nghiệm lần đầu cũng
như chế độ ưu đãi và giá thành, khiến họ có muốn
quay trở lại lần sau.
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- Tips tập trung từng kênh marketing:
+ FB là kênh marketing chủ yếu của nghề kinh doanh Hairsalon, bởi hiệu ứng lan truyền nhanh, dễ
dàng thực hiện, bản thân mình cũng đang đẩy mạnh marketing trên kênh FB bằng cách sử dụng một
số phần mèm hỗ trợ, mình chạy quảng cáo target trượng tiếp vào nhóm KH mình nhắm đến, đối với
sinh viên mình sẽ có content và chính sách riêng, đối với KH tầm trung thuộc đối tượng kinh doanh
văn phòng mình sẽ có content và chính sách khác biệt… ví dụ cụ thể đối với sinh viên mình chạy
quảng cáo những gói combo nhỏ tập chung vào sản phẩm giá rẻ, còn đối với KH có thu nhập tầm
trung mình chạy quảng cáo những gói sản phẩm cao cấp hơn, với ưu điểm dễ chăm sóc, không mất
thời gian tạo kiểu, dễ dàng sử dụng vì đối tượng này thường đã có gia đình và không có nhiều thời
gian rảnh rỗi cho việc chăm sóc tóc tại nhà… Kênh group cũng là một kênh cực kì quan trọng, khi bạn
kéo KH cũ vào group để chăm sóc, đăng tải những chia sẻ chương trình quảng cáo, bởi KH sẽ dễ tiếp
cận bài đăng của bạn trerong group hơn, ngoài ra KH có thể để lại phản hồi, hoặc câu hỏi trược tiếp
trên group để trao đổi với cộng đồng trong group và nhận đc chia sẽ hỗ trợ trực tiếp từ Hairsalon
của mình. Kênh tiếp theo chính là zalo, ở thời điểm hiện tại, zalo là kênh có thể quảng cáo ít cạnh
tranh hơn FB rất nhiều bạn có thể tự tìm hiểu vì nó rất dài, ngoài ra hơn 50 người Việt đang dung
zalo để trò chuyện với nhau hàng ngày, zalo trở thành kênh trao đổi tin tức miễn phí mà bạn có thể
tận dụng, có có thể add toàn bộ SĐT KH cũ vào zalo để chăm sóc cũng như gửi chương trình khuyến
mãi khi cần. Mình đã và đang làm điểu đó và mang lại hiệu quả khá tích cực.
- Giới thiệu với các bạn 2 phẩn mềm marketing mình đang dùng trong hoặt động marketing trên 2 
nền tảng này:
#simplefacebook
#simplezalo
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Kênh marketing online hiện nay mình
quan tâm nhất chính là website, tại sao
lại như vậy, nền tảng website đang được
ứng dụng mạnh mẽ trong hầu hết các
lĩnh vực kinh doanh từ mua ( điển hình là
mua bán trực tuyến) đang phát triển và
lan rộng một cách mạnh mẽ. Trong thời
gian tới ở lĩnh vực kinh doanh Hairsalon
rất có thể sẽ phát triển theo hình thức
này, book lịch online theo giờ chẳng hạn
( hiện nay hình thức này đã và đang
được thực hiện rồi nhé), hỗ trợ chọn
kiểu tóc 3d online… Không biết bạn đã
từng quan tâm đến lĩnh vực SEO chưa,
đây là lĩnh vực kéo top cho website,
ngoài ra bạn có thể cung cấp nhiều thông
tin về Hairsalon của bạn, những kiểu tóc,
xu hướng tóc theo mùa, chương trình
khuyến mãi cho KH khi KH search
google… mình đang hướng đến nguồn
traffic từ hoặt động này.

Bạn cần tập chung đẩy marketing toàn diện nhưng cần xác định được chiến
lược marketing phù hợp nhất với khu vực mội trường kinh doanh của bạn, cụ
thể là xu hướng KH của bạn ở khu vực đó thường tập chung ở nền nào, tương
lai sẽ chuyển sang nền tảng nào, bạn cần tiếp cận sát thị trường nhất co thể và
đón đầu xu hướng như vậy bạn mới có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát
triển được mà không bị đào thải khỏi thị trường.

32



MARKETING

KHÁC BIỆT

+ Bạn nên tìm cho mình một người marketing giỏi để tư vấn, điểu này giúp bạn
hạn chế đc một khoảng tiền ngu lớn để bỏ vào marketing ko hiệu quả

+ Học tập từ đối thủ chính là bước khởi đầu dành cho những Hairsalon bắt đầu

+ Cần chọn 1 kênh marketing tâm huyết và bỏ công sức xây dựng nó khiến nó
trở thành điểm mạnh, thứ có thể tạo ra nguồn KH khác biệt lớn so với đối thủ.
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V. TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Đối với từng KH bạn cần chủ
động tư vấn tối ưu các gói sản
phẩm giá trị lớn nhất có thể
mang đến được cho KH, để
làm được điều này bạn phải
thấu hiểu khéo léo tìm ra
mong muốn của KH, không
chỉ là sản phẩm dịch vụ tốt
mà còn là chất lượng trải
nghiệm dịch vụ, sự tôn trọng,
chế độ chăm sóc KH…

Lưu ý cần trang bị kiến thức
chuyên môn chuẩn, không chém
gió nói xuông khiến KH không
tin tưởng, cần lắn nghe KH nói
và trả lời chuẩn, thấu hiểu tâm lí
KH điều này phụ thuộc vào kỹ
năng giao tiếp của bạn, bởi có
nhiều KH không muốn nói
nhiều, không muốn chia sẻ
nhiều về cá nhân, nhưng cũng
có KH ngược lại, quan trọng
nhất là phải nắm đc tử huyệt
cảm xúc cảu KH, lúc đó họ chắc
chắn sẽ cởi mở với bạn, và nhớ
đến bạn như 1 người bạn khi
cần.
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V. TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Kinh nghiệm tư vấn
KH: không nên đưa
ngay cho KH gói sp
mà họ cần ( bạn phải
nắm KH cần gói sp
nào ), đưa ra cho KH
một số sự lựa chọn,
sau đó đưa ra gói
sản phẩm mà KH cần
và nói thêm đây là
gói sản phẩm

Kinh nghiệm telesale:
khi gọi điện chăm sóc
KH hoặc tư vấn KH mới
bạn cần chú ý thời gian
gọi, tùy thuộc vào đối
tượng là sinh viên, hay
đã đi làm để tránh làm
phiền họ ( cái này bạn
có thể biết đc thông
qua thông tin trên
profile cá nhân FB ZL
Ins của KH), bạn phải
tự tư duy và tìm ra
time phù hợp nhất để
gọi, điều này ảnh
hưởng trược tiếp đến
kết quả sales của bạn.

Kinh nghiệm chốt sale: hãy để cho KH sự lựa chọn và tạo
cảm giác cho KH mình vừa lựa chọn đc sản phẩm phù
hợp nhất, KH cảm thấy may mắn vì nhận đc nó chứ
không phải cảm giác “ oh lúc nãy mình vừa bị dụ!!!”.
Hairsalon mình luôn tạo điều kiện cho KH đc lựa chọn
thoải mái các sản phẩm dịch vụ, đồng thời tư vấn khéo
léo tạo cho KH tư duy tự tìm ra gói sp phù hợp với mình
nhất. Bản chất của con người là mong muốn tư duy chọn
lựa, chứ không hề muốn cảm giác làm theo sự hướng
dẫn của người khác, nhất là người lạ ( trừ khi là thần
tượng của họ), họ luôn có xu hướng làm ngược lại lời
khuyên để khẳng định giá trị cảu bản thân, hãy thấu hiểu
KH. Vì thế muốn tư vấn KH hướng đến 1 sp dịch vụ hãy
biết đc thần tượng của họ, tức thứ mà họ muốn hướng
đến như vậy sẽ dễ dàng chốt sales. Ví dụ 1 ng rất thích ca
sỹ Sơn Tùng, bạn tư vấn ngay kiểu tóc màu tóc Sơn Tùng
đã sở hữu thì điều gì sẽ sảy ra?
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V. TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Kinh nghiệm bán combo, , upsell,
downsale, crosssale: đừng bao giờ
đưa ngay cho KH những gói giảm
giá hay khuyến mãi bởi như vậy
bạn chẳng còn gì để thương
thương lượng với KH nữa. Hãy tạo
ra giá trị của gói khuyến mãi bạn
trao cho KH là gói sp cá nhân mà
chỉ KH nhận đc, tạo nên giá trị cá
nhân cho KH chính là mấu chốt để
bán hàng, dù bạn có tăng giá, giảm
giá, thì cũng hãy cho KH nhận thấy
giá trị KH nhận đc tương đồng với
chi phí bỏ ra, bởi đối với một số
KH khi bạn giảm giá KH sẽ nghi ngờ
về chất lượng sản phẩm của bạn,
hãy nhận định tỉnh táo đối với
từng đối tượng KH cụ thể.
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VI. TỐI ƯU DỊCH VỤ CHĂM SÓC 
KHÁCH HÀNG & TRẢI NGHIỆM 

DỊCH VỤ

- Phân tích & tính giá trị lợi nhuận từ 1 KH mang
lại?
+ Bạn đã từng đặt ra câu này và phân tích cặn kẽ
hay chưa. Giá trị của 1 KH mang lại không chỉ đơn
thuẩn là lợi nhuận thuần túy, một KH có thể
mang đến nhiều KH cho bạn nếu bạn khiến họ trở
thành một ng PR cho bạn, 1 KH có thể trở lại với
bạn lần 2 lần 3…
+ Thứ 2 dựa vào data khách hàng cũ bạn có thể
dễ dàng phân tích được insight khách hàng của
mình trong thời gian vừa qua đó có thể chăm sóc
KH cũ, đồng thời tiếp cận đc nguồn KH mới từ
những insight khách hàng tương tự mang lại kết
quả tiếp cận đi đến chuyển đổi đạt được cao
nhất. ( đây là cách kết nối với KH tương tự mà
bản thân mình thấy hiệu quả nhất ).
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- Đối với những khách hàng cũ này có rất nhiều kênh có thể chăm sóc, nhắc nhở khách hàng nhớ
về chúng ta ví dụ như:
+ Zalo: bạn có thể add zalo của KH và nhắn tin chăm sóc miễn phí
+ Tạo fanpage, group add Khách Hàng vào nhóm để chăm sóc
+ Tổ chức các hoặt động offline cùng Khách Hàng cũ nội dung như tặng hấp dầu miễn phí cho
nhóm KH cũ thân thuộc vào một ngày đẹp trời chẳng hạn
+ Tổ chức các minigame trên mạng xã hội và kêu gọi KH cũ tham gia để nhận ưu đãi quà tặng
+ Email marketing cũng là một kênh gửi thông điệp rất hữu ích
+ Website thường xuyên cập nhật xu hướng các kiểu tóc thịnh hành, cách phối đồ cũng như kiểu
tóc của người nổi tiếng => nếu có thể hãy để KH vào trang web của bạn mỗi ngày như lướt FB
hằng ngày vậy, để làm được điều đó buộc trag web cảu bạn phải cung cấp những thông tin KH
yêu thích.
+ Add Khách Hàng cũ vào profile cá nhân, thường xuyên livestream tăng tương tác, giới thiệu
những kiểu tóc đẹp mới, kích thích KH cũng mong muốn quay trở lại và ghi lại dấu ấn thương
hiệu Hairsalon của bạn trong tâm trí họ.
+ Tạo kênh youtobe chia sẻ những cách tạo kiểu tóc đơn giản ở nahf cũng như dự tiệc để KH có
thể tự làm tại nhà, thu hút sự theo dõi cảu KH cũ cũng như KH tiềm năng mới…
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Đối với ngành này các bạn cần đẩy mạnh xây dựng thương
hiệu cá nhân ngay từ bước khởi đầu bởi không như kinh
doanh những sản phẩm khác, KH mua chỉ vì thương hiệu
đôi lúc là mua hảng chỉ để khoe với bạn bè. Đối với ngành
này, hãy cho KH thấy rằng bản thân bạn là một thương
hiệu hot, lúc đó ngoài việc chất lượng sản phẩm, KH đến
với bạn dơn giản chỉ vì muốn khoe với bạn bè 1 tấm ảnh
chụp cùng bạn tại Hairsalon đấy.

Ở ngành dịch vụ này bạn có thể thất bại và bắt đầu lại từ đầu
nhưng diều này không khó khăn bằng việc xây dựng nền tảng.
Nền tảng mình nói đến chính là a/e nhân sự, kinh nghiệm và
trải nghiệm, năm được nền tảng này bạn sẽ rất dễ dàng xây
dựng lại từ đầu. Ngoài ra cũng cần một số nền tảng không thể
thiếu đó vốn tích lũy, kênh tiếp cận và tệp KH cũ mà bạn cần
chú trọng quan tâm. Mình đã gặp không ít trường hợp những
cậu chủ Hairsalon có ngày làm được 2,3 triệu và nghĩ rằng một
tháng sẽ thu nhập ít nhất 60 đến 90 triệu, nhưng sự thật
không phải vậy, để rồi phải đi đến đổ vỡ. Bạn cần thật tỉnh táo
trong việc quản lí tài chính!
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VII. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG HIỆU, 
NỀN TẢNG, CÁC CHIẾN LƯỢC KHÁC ?
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VIII. Khi bạn có dự định mở rộng, phát triển (scale up), mở chi nhánh
chẳng hạn hãy lưu ý rằng: 

1. Xác định rõ những mục tiêu khi
chọn địa điểm
- Nếu mục tiêu chính của bạn là thỏa
mãn nhu cầu của khách hàng hiện
tại, thì bạn có từng nghĩ đến những
giải pháp thay thế nào khác ngoài
mở thêm một cửa hàng nữa chưa?
- Nếu mục tiêu của bạn là để xây
dựng thương hiệu và uy tín của công
ty, thì những lợi ích vô hình khi đạt
được mục tiêu này sẽ cân đối thế
nào với chi phí đầu tư của bạn?
- Sớm xác định mục tiêu kinh doanh
của quyết định mở rộng, cùng tích
cực tìm kiếm các giải pháp thay thế
ngoài mở một cửa hàng vật lý sẽ
giúp bạn đảm bảo thành công tốt
hơn.

2. Tái lập thành công
đã có
- Quan tâm đầu tư vào
việc hoàn thiện mô
hình kinh doanh ở cửa
hàng hiện tại, theo
hướng có thể áp dụng
được cho các lần mở
rộng tiếp theo
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3. Xác định dòng tiền
- Dựa trên những dữ liệu và nhận định
sẵn có, hãy xác định nên khung thời
gian hoàn vốn cho cửa hàng thứ hai.
(cần sát với tình hình thực tế nhất có
thể)
- Điều quan trọng là nguồn lực hiện tại
của bạn có đủ để trang trải cho quá
trình vận hành của cửa hàng thứ hai
cho đến khi cửa hàng này có thể tự
vận hành mà không cần bạn đầu tư
thêm không?
- Giả định, cửa hàng đầu tiên đang tạo
ra lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận này có
đủ để chi trả cho quá trình xây dựng và
vận hành của cửa hàng thứ hai
không?
- Nếu không thì bạn có phương án nào
có thể đảm bảo duy trì mức tài chính
của Hirsalon ở con số vừa phải không?

Khi bạn có dự định mở rộng, phát triển (scale up), mở chi nhánh chẳng hạn hãy lưu ý rằng: 

4. Đừng lan man
- Bạn cần giữ bản thân
tỉnh táo để không bị
trượt ra khỏi mục tiêu
đảm bảo cho tình
trạng phát triển của
toàn Hairsalon.
- Nếu thiếu một hệ
thống kinh doanh
vững chắc, nhân sự
phù hợp thì các Cậu
chủ sẽ gặp rủi ro lớn ở
cửa hàng thứ hai, khi
dàn trải nguồn lực ít ỏi
ra diện rộng. Vì vậy,
tham vọng nhưng phải
thực tế. Từng bước
mở rộng thị trường
cần được cẩn trọng
cân nhắc.

5. Bảo vệ văn hóa Hairsalon
- "Điều quan trọng nhất chúng ta
cần đảm bảo là duy trì kết nối giữa
nhân viên và sứ mệnh, giá trị chung
của Hairsalon".
- Người sáng lập, đồng sáng lập
hoặc các nhân viên trung thành sẽ là
người đảm nhiệm chính quá trình
xây dựng, phát triển nơi cửa hàng
kinh doanh mới.
- Để đảm bảo mọi nhân viên đều kết
nối với cùng một bầu văn hóa,
Hairsalon cần tổ chức các cuộc trao
đổi định kỳ trực tuyến hoặc trực
tiếp để thúc đẩy quá trình tìm hiểu
lẫn nhau giữa nhân viên cũ và mới.
Các chuyến du lịch chung của toàn
Hairsalon hàng năm cũng là cơ hội
rất tốt để nhân viên mới thẩm thấu
văn hóa chung của công ty.

6. Tìm hiểu thị
trường
- Hãy đảm bảo
rằng bạn tiến
hành nghiên cứu
thị trường kỹ
càng để biết rõ
Hairsalon của
bạn có thể đáp
ứng hiệu quả
nhất nhu cầu nào
của khách hàng
mục tiêu. Hãy
"may đo" chiến
lược kinh doanh
sát với nhu cầu
của thị trường ấy.
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7. Xây dựng thương hiệu

- Trong quá trình mở rộng
kinh doanh, Hairsalon của
bạn cần có những chiến
dịch truyền thông đảm bảo
khách hàng mục tiêu biết
đến những thay đổi này.

- Chiến lược nhân sự

- Chiến lược cạnh tranh
(phân tích, học từ đối thủ,
làm tốt hơn đối thủ)

- Chiến lược mở chuỗi,
nhượng quyền

- Chiến lược đòn bẩy

- …

H
ai

rd
e

si
gn

42



KHÁC BIỆT

Thông thường hoạt động kinh doanh của
chúng ta sẽ có kết quả khá tốt khi tự thân
làm một mình, hoặc số lượng nhân sự & đơn
hàng nhỏ. Tuy nhiên khi scale ra số lượng
nhân sự và đơn hàng lớn hơn, thì biên độ lợi
nhuận ngày càng giảm và thậm chí có thể âm
khi chi phí quá lớn, dẫn đến hoạt động kinh
doanh phá sản. Vấn đề ở đây nằm trong khâu
QUẢN LÝ.
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+ Không phải ai cũng có kiến thức và năng lực quản lý tốt, nhưng
chúng ta cũng cần phải học nó. Phát triển kỹ năng này để hoạt động
kinh doanh có kết quả tốt bền vững hơn...
+ Luôn thống kê chi tiết các hoạt động thu – chi trong ngày. Thống kê
lãi/lỗ theo ngày
+ Thống kê dòng tiền, công nợ, dự trù các rủi ro & chi phí ngầm hợp
lý
+ Và nếu không kiểm soát tốt, bạn sẽ không biết dòng tiền đang chạy
như thế nào, lỗ lãi mỗi ngày, mỗi tháng. Hoặc sẽ bị "ăn chặn" khá
nhiều khi quy trình quản lý lỏng lẽo...
+ Tốt nhất nên có 1 kế toán riêng cho hoạt động này nếu quy mô lớn.
Hoặc sử dụng các phần mềm để quản lý chi tiết hoạt động này
+ Các phần mềm quản lý bán hàng tốt hiện nay bạn có thể tham
khảo như: kiotviet, sapo, crm.nhanh, pancake, getfly,...
+ Không chỉ quản lý bán hàng. Hoạt động động kinh doanh bạn cần
quản trị, đo lường & tối ưu rất nhiều hoạt động khác
+ Quản trị đội ngũ nhân sự, giao việc & giám sát. Đào tạo & khích lệ
để đạt hiệu suất cao nhất... (đây là chủ đề rất lớn & là cả một nghệ
thuật. Nếu là chủ Hairsalon bạn nên đọc nhiều sách, tham gia các
chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng này để được update).

QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 44



X. PHÁP LÝ

- Nói về pháp lý, bản thân mình cũng không phải là người quá am hiểu về luật. Tuy
nhiên chúng ta cũng nên tìm hiểu thật kỹ để biết những hoạt động kinh doanh hiện
tại liệu có đang vi phạm pháp lý gì không?

+ Đa số người làm kinh doanh hiện nay khá yếu về luật kinh doanh, nhưng chúng ta
không thể chạy theo đám đông và cứ làm sai mãi được.

+ Nếu như hoạt động kinh doanh có gì đó đang vi phạm, chúng ta nên lập tức sửa
sai bằng cách stop nó lại hoặc nhờ luật sư tư vấn pháp lý thật kỹ. Bản thân mình
cũng không có nhiều thời gian và kiến thức về nó, do đó mình lựa chọn phương
pháp thuê luật sư tư vấn và giải đáp các thắc mắc của mình để có thể tự tin hơn
khi làm kinh doanh. Và nhất là đêm về có thể "ngủ ngon" mà không phải lo lắng
gì...

+ Bạn nên đăng ký hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp để đảm bảo về mặt pháp lý.
Chú ý đến các vấn đều thuế & giấy phép hoạt động...
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TỔNG KẾT
- Bản thân là một người chủ Hairsalon bạn buộc phải chủ động trong hành động trong mọi chiến lượt kinh
doanh. Ngoài ra cần phải định hướng phát triển sao cho chuỗi cửa hàng kinh doanh của bạn có thể tự vận
hành mà bản thân bạn không cần phải thường xuyên quản lí. Thời điểm bạn có thể thoát khỏi hệ thống, chính
là lúc bạn có thêm thời gian làm thêm rất nhiều công việc bạn mong muốn khác, có thêm thời gian dành cho
gia đình bạn bè người thân.
- Còn một điều cuối cùng mình muốn gửi đến các bạn đó chính là Đạo đức nghề nghiệp… Đã bao giờ bạn tự hỏi
tại sao những chuỗi cửa hàng nổi tiếng dù trong bất cứ ngành nghề nào lại thành công và có thể duy trì phát
triển dù ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, yếu tố quyết định nằm ở đạo đức kinh doanh. Hãy là một
người chủ, người kinh doanh có tâm. Chúc tất cả các bạn thành công!
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