Beautysalon Just For You
staat ook tijdens deze
coronaperiode voor je klaar
Het coronavirus heeft veel impact op ons dagelijks leven. Ook bij beautysalon Just For You, gevestigd aan
de Tolgaarde in Wierden, zijn de gevolgen goed te merken. Er mogen geen behandelingen worden
gegeven, omdat contact met de klant onvermijdelijk is. Eigenaresse Karin Schooten ziet de situatie met
ledenogen aan, al begrijpt ze dat er geen andere mogelijkheid is. Om toch voor haar klanten klaar te
staan, is ze van maandag tot en met zaterdag wel geopend, van 11.00 uur tot 13.00 uur. Dan verkoopt ze
producten op het gebied van wellness en schoonheid én staat ze klaar om vragen te beantwoorden.

“Het is een lastige tijd, maar we moeten ons gewoon
even focussen op de leuke dingen die er nog wel zijn.
Natuurlijk viel ook ik in een gat, nadat bekend werd
dat ik m'n salon moest sluiten. Die onzekerheid is nog
het minst fijn, je moet toch je hoofd boven water zien
te houden. Toch heb ik er voor gekozen om de salon
dagelijks te openen voor m'n klanten, om producten
te verkopen, maar ook om advies te kunnen geven.
Zeker in deze wat negatieve tijd kun je elkaar op deze
manier opbeuren!”

Daarnaast zorgt deze coronaperiode ook voor nieuwe
kansen en mogelijkheden, ervaart ook Karin. “We
organiseren elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur een
online event via Facebook. Iedereen kan daar aan deel
nemen. Elke week pak ik dan een activiteit op, in
samenwerking met andere ondernemers uit het dorp.
Zo hebben we al een online bingo gedaan, maar kun je
ook denken aan een online sale-event waarbij diverse
producten voorbij komen.”

Just For You is sinds september 2018 in een eigen
ruimte gevestigd, maar Karin begeeft zich al sinds
2011 als ondernemer in de beautywereld. Je kunt er
normaliter terecht voor allerlei gezichts- en
lichaamsbehandelingen, maar ook voor het stylen van
de wenkbrauwen, nagels (gelcolor) en het
professioneel aanbrengen van make-up van Pupa
Milano. “We geven bijvoorbeeld ook veel workshops,
waarbij je stap-voor-stap en in alle rust bekend wordt
gemaakt met hoe je producten het best kunst
gebruiken. Die workshops kun je bijvoorbeeld met je
vriendinnen doen of gewoon met anderen op
afspraak.”

Karin heeft voor haar salon bewust gekozen voor
Italiaanse merken, die inzetten op een duurzame
wereld. Onder meer Bcorporation, Comfort Zone,
Davines en Skin Regimen heeft Just For You in het
assortiment. Deze producenten houden rekening met
de natuur. Zo wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van natuurlijke ingrediënten met een ecologische of
biologische certificering, maar ook schone energie uit
duurzame bronnen en verpakkingen die bij voorkeur
bestaan uit gerecyclede, herbruikbare en biologisch
afbreekbare materialen.

Op dit moment is Just For You gesloten voor
behandelingen, maar kun je er van maandag tot en
met zaterdag wél terecht voor advies en productverkoop. Karin is dan van 11.00 uur tot 13.00 uur
aanwezig aan de Tolgaarde 2 te Wierden. Speciaal
voor Moederdag zijn er nu drie verrassingstassen te
verkrijgen en daarnaast wordt bij aankoop van een
cadeaubon van minimaal zestig euro bovendien een
VIP-ticket weggeven voor een bezoek aan Comfort
Zone in Deventer (na de coronacrisis). Daarnaast is
meer info te vinden op beautysalonjustforyou.nl of
check Facebook of Instagram.

