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Temat: Komunikacja z klientem podczas projektowania fryzur. 

W każdej usłudze bezpośredniej podstawą do prawidłowego jej wykonania 
jest dobra komunikacja między klientem a osobą wykonującą usługę. 

Fryzura staje się jednym z ważnych atrybutów osobistego stylu i wizerunku. 
Odpowiednio dobrana i wykonana może sprawiać różne wrażenie, w 

zależności od stylizacji: zuchwałe lub grzeczne, kobiece lub 
męskie, zdecydowane lub łagodne, chaotyczne lub wypracowane. 
W prawidłowej komunikacji ważną rolę odgrywa znajomość cech 

typologicznych klientów. W zależności od typu klienta, fryzjer od razu może 
przewidzieć jak powinna wyglądać komunikacja z daną osobą. 

 
Przed rozmową z klientem 
W doborze odpowiedniego uczesania liczy się wiedza fryzjera na temat zasad 

doboru fryzur, projektowania fryzur i stylizacji włosów. Zanim fryzjer 
przystąpi do rozmowy z klientem czy klientką powinien przeprowadzić 
obserwacje, które będą podstawą do rozmowy i planowania fryzury: 

- typ klienta, 
- kształt twarzy klienta, 

- proporcje sylwetki klienta, 
- stan włosów klienta, 
- gęstość i rodzaj włosów klienta, 

- naturalny i zastany kolor włosów klienta, 
- sposób ubierania się klienta. 

Każdy etap usługi czy wykonywana czynności powinny być wyraźnie 
uprzedzane przez fryzjera, chyba, że życzenie klienta jest inne. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości fryzjer powinien od razu konsultować się z 

klientem. 
 
Komunikacja 

Komunikacja to właściwa rozmowa, gestykulacja, mimika, uważne słuchanie 
klienta, spostrzegawczość i opieka nad klientem. Dzięki odpowiedniej 

komunikacji klient nabiera zaufania do fryzjera i współpraca klient/fryzjer 
staje się prosta, konkretna i przyjemna dla obydwu stron. Celem 
komunikacji jest wyznaczenie optymalnego dla klienta kierunku usługi. 

Komunikacja może być werbalna i niewerbalna. Komunikacja werbalna 
polega na wymianie poglądów, wiedzy i myśli, komunikacja niewerbalna 
polega na postawie, gestach, spojrzeniu. 

 
Podstawowe zasady dobrej komunikacji 

Rozmowa: 
- dobre przygotowanie do rozmowy, 
- czas przeznaczony na rozmowę, 

- przygotowanie właściwej argumentacji dla klienta, tak, aby nabrał zaufania 
do profesjonalizmu fryzjera, 

- unikanie nacisku na klienta, 



- zapewnienie miłej i spokojnej atmosfery otoczenia, 

- prowadzenie rozmowy językiem zrozumiałym i jasnym dla klienta, 
- korzystanie z przykładów–ilustracji podczas rozmowy, 

- zaproponowanie i przedstawienie klientowi kilku możliwych propozycji 
fryzur, 
- zwracanie się do klienta po imieniu np. Pani Joanno. 

Postawa: 
- wyprostowana, pewna siebie, przyjazna postawa – budzi zaufanie i spokój u 
klienta, 

- wszelkie czynności należy wykonywać, będąc odwróconym w stronę klienta, 
- nie należy pochylać się nad klientem – może to wywołać poczucie 

zagrożenia, chęć narzucenia swojej woli klientowi, co wywoła u klienta obawę 
przed fryzjerem, 
- podczas konsultacji z klientem fryzjer powinien siedzieć na taborecie, w 

celu zachowania 
tego samego poziomu, co klient; pozycja siedząca umożliwi też klientowi 
lepsze widzenie, 

- fryzjer nie powinien wykonywać zbyt wielu ruchów (nadmiernej 
gestykulacji), ponieważ może to zrodzić wrażenie nerwowości. 

 
Mimika: 
- miły uśmiech – głośny, energiczny śmiech zakłóca atmosferę spokoju, 

- napięte mięśnie twarzy, grymasy czy marszczenie się mogą stwarzać 
wrażenie 

zdenerwowania, niezadowolenia, niepewności czy napięcia u fryzjera. 
 
Kontakt wzrokowy: 

- łagodne, pewne siebie spojrzenie fryzjera świadczy o profesjonalizmie, 
- fryzjer podczas konsultacji i rozmowy powinien patrzeć wprost na klienta, 
- zbyt intensywne wpatrywanie się w klienta (np. przedłużające się patrzenie 

w oczy) może zrodzić onieśmielenie, a nawet niechęć do fryzjera. 
Komunikacja z klientem powinna przebiegać w miejscu wykonywania usługi, 

tak, żeby fryzjer mógł zademonstrować klientowi przybory, narzędzia czy 
produkty, którymi będzie pracował. Ważnym elementem otoczenia jest lustro 
i dobre światło. Lustro zapewni klientowi możliwość zobaczenia potencjalnej 

fryzury – jej przewidzianej formy, którą fryzjer może zamarkować z zastanych 
włosów, a klient obejrzeć w odbiciu. Światło pomoże w ustaleniu koloru i 

zapewni czystość obrazu odbitego w lustrze. 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do 

wykonania ćwiczeń. 
1. O czym decyduje dobra komunikacja z klientem? 
2. Co odgrywa ważną rolę w komunikacji z klientem? 

3. Dlaczego cechy typologiczne klienta są ważne w komunikacji 
fryzjer/klient? 

4. Co powinien brać pod uwagę przed rozmową z klientem? 
5. Na co należy zwrócić uwagę w komunikacji z klientem? 
6. W jakim miejscu powinna przebiegać komunikacja z klientem? 



Praca domowa do 14 maja ( proszę przesłać na e-mejla) 

Wypełnij wykropkowane miejsca: 
W prawidłowej komunikacji ważną rolę odgrywa znajomość cech 

…………………………….. klientów. W doborze odpowiedniego uczesania liczy 
się wiedza 
fryzjera na temat zasad ……………………… fryzur, ………………………………… 

fryzur 
i …………………………………… włosów. Celem komunikacji jest wyznaczenie 
optymalnego dla 

klienta ……………………………………………... usługi. Komunikacja może być 
 

i ……………………………….. . Wszelkie czynności oraz prowadzenie rozmowy 
należy 
wykonywać, będąc odwróconym w stronę ……………………………..……….. . 

Rozmowę należy prowadzić językiem ………………………………… dla klienta. 
Ważnym elementem 
otoczenia jest ………………i dobre ………………………. …………………………. 


