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SHR I MEDIA

Vår ordförande Annica Joensuu som är utvald
jurymedlem för Swedish Beauty Awards även 2021.

SEPTEMBER 2020 – NOVEMBER 2020
PR-ANSVARIG LENA EDBERG PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA
KANALER OCH VART SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA
HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS PÅ FACEBOOKSIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR
OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER
GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP: SHR MEDLEMMAR, DÄR VI NU ÄR
1357 AUKTORISERADE HUDTERAPEUTER SOM ÄR MED.

22/10
Vår medlem Martina Beckman
som driver Le Visage blev
utnämnd till årets butik 2020
i Båstads kommun!

GLÖM INTE ATT TAGGA #AUKTORISERADHUDTERAPEUT I ERA INLÄGG OCH
HJÄLP OSS GÄRNA ATT SPRIDA VIKTIG INFORMATION TILL KONSUMENTERNA GENOM ATT DELA VÅRA INLÄGG.
ANTAL FÖLJARE JUST NU: INSTAGRAM 4 053, FACEBOOK 5 888
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Intervju med vår vice ordförande Malin Tivlin i
tidningen Tara. Saxat ut intervjun:

Vår ordförande Annica Joensuu intervjuad om Coronakrisen
i skönhetsbranschen i Daisy Beauty Magazine.

”Vilka fördelar finns det med att göra en hudvårdsbehandling på salong?
– Behandlingen anpassas efter just din hud, både hur
den utförs, och med produkter som matchar ditt hudtillstånd. Du får en egen hud-PT som hjälper dig att
hitta rätt i djungeln av alla hudvårdsprodukter och som
kan lägga upp en bra behandlingsplan för dig.

Saxat ur intervjun:
”Joensuu berättar att organisationen har haft fullt upp att
stödja sina medlemmar under pandemin, samtidigt som de
själva också har drabbats av krisen.
- Vi har bland annat tagit fram riktlinjer för covid-19, haft
extra telefonrådgivning, ordnat skolmöten och uppvaktat
regeringen. Samtidigt har vi tvingats ställa in eller skjuta
upp nästan alla våra kurser, prov och även Hud- och
Kosmetikmässan. På grund av detta så har våra intäkter
minskat och vi har gjort besparingar, till exempel är
kansliet just nu korttidspermitterade, säger Joensuu.”

Vad ska jag tänka på ifall jag vill göra en behandling?
– Se till att hudterapeuten och salongen i fråga är
anslutna till SHR, då vet du att du får en utbildad
hudterapeut och en behandlingsskadeförsäkring som
skydd. Det kan hända att salongen du besöker inte har
hudterapeuter som är tillräckligt utbildade eller i värsta
fall inte utbildade alls.”

September - November
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SHR marknadsför kontinuerligt medlemmarna på Instagram
och Facebook.

Elin Fagerberg skrev att ett uppskattat blogginlägg som vi delade. Saxat
ut inlägget; ” I våras var det tomt på alla salonger och många krisade.
Under sommaren sprang de flesta desperat tillbaka till sin frisör. Men
betydligt färre till hudterapeuten. //...//

”Välj en hudterapeut som är medlem i SHR - då är du garanterad
en säker behandling hos en auktoriserad hudterapeut!
Har du inte möjlighet att gå på behandling just nu? Stötta din hudterapeut genom att köpa produkter och presentkort.

Om du inte är i riskgrupp tycker jag ändå att du ska gå till din auktoriserade (viktigt!) hudterapeut. De som är auktoriserade har bra koll på både
din hud och också på hygien. Förmodligen använder de ansiktsskydd, om
inte, be dem. //...//

Auktoriserade hudterapeuter är välutbildade, har behandlingsskadeförsäkring och jobbar för konsumentsäkerhet. Välj resultat och
säkerhet! - Det handlar om din hud!”

Hudvårdsförsäljningen går stadigt uppåt. //...//Men de stigande siffrorna
har gynnat E-handeln och inte salongerna eller butikerna. Tänk på att
stödja din lokala salong eller mindre webbshop om du vill ha dem kvar. ”
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SÄLJES / UTHYRES
SÄLJES
Salong Helheten Mörby centrum

Oktober
Ny version av kampanjen
”Så ser en auktoriserad hudterapeut ut
– för att säkra en god hygien”

Det är en väl inarbetad salong med god omsättning, sedan 10 år.
Idag har vi bara öppet måndag till fredag i
princip 10-18 så det finns möjligheter att öka
omsättningen ännu mer om man har öppet
kvällar och helger.
Vi har 4 behandlingsrum och en stor butiksdel
- perfekt för manikyr.
Kontakta vår mäklare Nexor
Jan Torup +46 73-559 24 10
Bilder och mer info finns på Nextors hemsida.

ERAPEUTENS DAG
HUDT 27/11

SÄLJES
Östersund/Frösön
Etablerad hudvårdssalong
sedan 22 år

Oktober
SHR lanserade HUDTERAPEUTENS DAG och
marknadsförde denna med en egen logga.

Två behandlingsrum, toalett och butiksdel med
inredning. 67 kvm. med stora skyltfönster,
hyra 5000 kr./mån.
Kontakt Lenas Parfymeri & Skönhetsvård
Tel. 063-10 85 90

Oktober - November
Make Up Slam 2020 gick av stapeln och marknadsfördes flitigt i våra sociala kanaler. Vi fick hjälp att
sprida eventet av följare, tävlande och tävlandes följare. Även Dogge Doggelito spred budskapet om att
gå in på @shr_sveriges_hudterapeuter och rösta.

RESULTATINRIKTAT

SOCKRINGS/SUGARING WEBINAR
MED ALEXANDRIA PROFESSIONAL
Ett märke som inte bara fokuserar på
hårborttagningen men också lika mycket på hudhälsan
Aestheticians choice award, Dermascope vinnare 2020.

P.g.a. rådande omständigheter så hålls
kursen på distans via webben.
I kursen ingår:
• Manual
• Power point
• Videoundervisning med step by step guide

Kostnaden per kurstillfälle är: 2000kr

Är du intresserad av kursen?
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Hör gärna av dig via mail till:
SHR-Auktoriserad Hudterapeut Uroog Hübner
e-post: haut.hudofotvard@gmail.com
februari 2021
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