
SALON TOUR OF NORWAY 2018

I «Boost salongen!»-boka fikk du forhåpentligvis inspirasjon, motivasjon og flust 
av tips og ideer. Men kanhende sitter du også igjen med mange spørsmål. Om 

det gjelder deg, bør du fortsette å lese, for her vil jeg informere om noe som kanskje 
kan hjelpe deg videre.

Når jeg spør salong- og klinikkeiere hva som holder dem tilbake, forteller de om:

1. Dårlig tid: I en travel hverdag er det mye som skjer, og det kan være vanskelig å 
prioritere.

2. Utrygghet: Kundemasse som minker eller er ustabil, konkurrenter som åpner rett 
ved, mindre produktsalg og synkende marginer, ustabile ansatte, gigantenes inntog 
i retail og flere reguleringer og krav.

3. Usikkerhet: Hva er riktig å gjøre? Hva virker? Hva virker ikke? Hvordan gjør 
man det? Helst uten at det koster skjorta?

Jeg skulle gjerne gitt deg én oppskrift eller ett svar; en magisk pille eller enkel oppskrift 
som ville fått alle problemene og bekymringene til å forsvinne som dugg i gresset på en 
god sommermorgen.

Men det kan jeg ikke. Ikke fordi jeg ikke vil, men fordi  jeg ikke kan. Ingen kan (og 
de som sier de kan, bør man som regel være skeptisk til). Mange av de bekymringene, 
problemene og utfordringene vi støter på som bedriftseiere, er en del av det å drive 
business, og kommer aldri til å bli helt borte.

Samtidig er det slik at kunnskap kan gjøre en verden av forskjell. Kunnskap er 
riktignok ikke svaret på alt, og som du vet fra «Boost salongen!» er det bare ett eneste 
sted vi kan finne det endelige svaret: 

Der ute. 
I markedet.
Det høres kanskje kaldt, hardt og brutalt ut, men verden er på mange måter kald, 

hard og brutal, og det er få, om noen, bransjer som er (eller burde være) vernet mot 
konkurranse. Salonger og klinikker er definitivt under hardt press fra mange kanter.

Konkurranse og harde vilkår til tross; jeg mener det er god grunn til å være optimist. 
Tar du en kikk rundt deg neste gang du er ute, for eksempel, ser du det selv: Det er 
åpenbart mange som trenger hjelp av deg; enten det er for å redde overbehandlet, tørt 
hår med dårlig glans, eller det er vipper, bryn og kreativ (med negativt fortegn) bruk av 
sminke, dårlig klesstil eller skavanker, vonde rygger, ledd eller andre helseplager. Din 
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salong eller klinikk kan hjelpe dem.
Skal vi dømme etter hva vi ser, mener jeg konklusjonen er klar: Potensialet er 

muligens større enn det noensinne har vært.
Siden du har lest «Boost salongen!», vet du at jeg en tid har vært aktiv, særlig 

utenlands, med å bistå og hjelpe salongeiere nettopp med å utnytte dette potensialet 
gjennom bedre markedsføring og salg — og drift av bedriftene sine i det hele tatt. Jeg 
deltar i ulike grupper og fora, driver direkte mentoring/rådgivning, har laget en app for 
å hjelpe salonger å drive inn flere kunder og har en ukentlig podcast som heter «The 
Grow Your Salon Fast Show» (engelskspråklig). 

I tillegg kjenner du selvfølgelig allerede til «Boost salongen!», og du har kanskje 
registrert deg på medlemsklubben til boka for å få tilgang til ressursene som ligger der.

Grunnen til at jeg skriver til deg, er at jeg snart skal på en rundtur i Norge og holde 
en serie med miniseminarer og foredrag.

Under «Salon Tour of Norway 2018» vil jeg først og fremst besøke foreninger, 
laug, grupper, kjeder og leverandører. Jeg er derfor nå i samtale med forskjellige 
kontaktpersoner for å avklare mer om hvor, når og hva.

Men jeg vet også at det finnes mange salonger og klinikker som ikke nødvendigvis 
har noen naturlig tilknytning til slike grupper eller foreninger. Aktivitetsnivået varierer 
dessuten fra sted til sted, og vi bor i et langstrakt land med store avstander. De dette 
gjelder vil jeg derfor forsøke å organisere inn i egne grupper.

Endelige tidspunkter og innhold blir lagt opp i samarbeid med de jeg skal besøke. 
Det som er sikkert, er at dette vil foregå i den tradisjonelt «stille» perioden januar/
februar 2018.

Hvilke steder jeg drar til og når vil være der er en kabal som legges når alle har 
gitt tilbakemelding. Der jeg må prioritere, vil jeg velge de som har svart først. Det er 
derfor viktig med tilbakemelding raskest mulig og senest innen 10. desember. 

Jeg tar i utgangspunktet ikke betalt for disse foredragene, forutsatt at de jeg besøker 
har egnet lokale/utstyr og får med tilstrekkelig antall deltakere.

Hvis dette høres interessant ut og du er interessert i å delta, må du gjøre følgende så 
raskt som mulig:

1. Send meg en mail på vegard@boostsalongen.no og meld interesse. Husk kontakt- 
og stedsinformasjon.

2. Tips andre interesserte. Jeg har dessverre bare kapasitet til å holde disse 
miniseminarene for grupper. Det må være et minimum av 5 uavhengige salonger/
klinikker på hvert møte. Dersom du vil ha meg på besøk, er det derfor viktig at 
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det blir mange nok på hvert sted. Oppfordre derfor andre som kan være interessert 
til å sende meg en epost på vegard@boostsalongen.no, samt kontakt leder av lokal 
forening/gruppe, andre i samme område, og så videre.

Vær obs på svarfristen, som er 10. desember.

Varm hilsen,

Vegard Svanberg
Forfatter av «Boost salongen!»

P.S. Når det gjelder selve programmet, vil dette kunne variere noe fra sted til sted, men 
her er et eksempel:

• Når: Januar/februar 2018. OBS: Begrenset kapasitet — 
førstemann til mølla gjelder. Svarfrist er 10. desember.

• Foredrag: «Hvordan få flere og bedre kunder som handler mer 
og kommer oftere tilbake». Varighet ca. 45-60 min.

• Spørsmål og svar til foredrag: Cirka 15-20 min.
• Diskusjon: Diskusjon om noen utvalgte temaer. Ca. 30-45 min.

P.P.S. Hvis dette høres interessant ut og du er interessert i å delta, må du gjøre følgende 
så raskt som mulig:

1. Send meg en mail på vegard@boostsalongen.no og meld interesse. Husk kontakt- 
og stedsinformasjon.

2. Tips andre interesserte. Jeg har dessverre bare kapasitet til å holde disse 
miniseminarene for grupper. Det må være et minimum av 5 uavhengige salonger/
klinikker på hvert møte. Dersom du vil ha meg på besøk, er det derfor viktig at det 
blir mange nok på hvert sted. Oppfordre derfor andre som kan være interessert til 
å sende meg en epost på vegard@boostsalongen.no, samt kontakt leder av lokal 
forening/gruppe, andre i samme område, og så videre.

P.P.P.S. Vær OBS på svarfristen, som er 10. desember. 


