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27/11
Intervju med ordförande Annica Joensuu på Daisy
Beautys blogg om hur skönhetsbranschen klarar sig
under Coronakrisen.
”- Våra medlemmar såg mycket avbokningar och minskad omsättning i mars, april när Covid bröt ut, berättar Annica Joensuu. Hon är ordförande på Sveriges
Hudterapeuters Riksorganisation (SHR). Men, berättar
hon, därefter återhämtade sig branschen ganska bra. Ett
tag. Nu när andra vågen kom och regeringen gått ut med
att vi inte ska gå ut och i princip inte träffa någon har
det slagit mycket hårt mot våra medlemmar. //…//
- Kunderna vet hur god hygien vi har och hur säkert vi
arbetar och känner sig trygga med att besöka oss. Många
är också aktiva med att informera om hur säkert vi arbetar, att bara ha en kund på salongen åt gången är bara
en av åtgärderna.”

NOVEMBER 2020 – FEBRUARI 2021
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
FACEBOOK-SIDAN: 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.
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 4 333, FACEBOOK 6 034

28/12
Artikel i Göteborgsposten om torr hud med vår medlem,
Soheila Lashgary.
” – Jag tror att det viktigaste är att satsa på bra hudvård
som hjälper huden att stå emot all yttre påverkan. Att
besöka en auktoriserad hudterapeut kostar en del, men det
är en långsiktig investering som gör att huden åldras med
fräschör, säger hon.”

20/11
Prisutdelningen i S.P.A the Skincare Professionals Awards sändes live på
SHR:s Facebook.

29/11
Artikel i KH Aktuellt om vår
medlem och kassör Anna
Skinnargård, hennes salong
Hudvårdssalongen i Forshaga
som firar 25 år, Sveriges
Hudterapeuters Riksorganisation
och Hudterapeutens Dag. På bild
ser vi även Therese Englund,
anställd auktoriserad hudterapeut på salongen.
Samt vår medlem BM Ryding
och hennes salong BMs Hud
& Spa som har en annons med
SHR- loggan på plats.

7/1
SHR:s medlem Lotta Juvelin
i artikel om ytliga kärl i
Aftonbladet. ”Hudexpertens
tips: Så förebygger du ytliga
blodkärl.”
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29/1
Artikel i Femina med hudterapeuten
Susanne Mattebos 7 tips för stressad hy.

Januari – Februari 2021
SHR delar en serie ”tutorials” där man får lära sig av blivande proffs - Studerande på våra godkända hudterapeututbildningar guidar dig igenom enkla hembehandlingar och ger dig bra tips för din hemmahudvård!

SHR marknadsför kontinuerligt medlemmarna på
Instagram och Facebook. I november lanserade vi en
ny kampanj; ”Stötta din auktoriserade hudterapeut”.
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