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A marca Wish Nail, que tem dois salões de beleza no bairro da Vila Nova

Conceição, na cidade São Paulo, participa da Beauty Week desde 2016. Na

primeira experiência, o aumento no faturamento foi de 28%, já em 2017, as

vendas tiveram um incremento de 40% durante as semanas do evento.

"Com a divulgação da marca e dos combos promocionais, conseguimos até

agregar novas clientes, mesmo aquelas que não moram nem trabalham na

região. Elas acabam gostando do serviço e voltam", afirma Tabata Nesi

Caldeira, proprietária da Wish Nail. Segundo a empresária, o alcance da

Beauty Week é maior do que a estratégia rotineira de propaganda boca a

boca ou nas redes sociais.

Tabata ressalta, porém, que é preciso planejamento para alcançar resultado

positivo com a Beauty Week. O desenvolvimento dos pacotes promocionais

é feito em comum acordo entre os profissionais dos salões, que avaliam os

serviços e procedimentos mais demandados, com maior potencial. Nesta

edição agora, destacam-se alongamento de cílios e reflexos nos cabelos com

reconstrução.
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O Espaço Be, que fica em Santana, também na capital paulista, aderiu a

Beauty Week desde sua criação em 2014. "No início, a campanha era tímida;

ganhou força de um ano para cá", diz Patrícia Sampaio, gestora comercial do

salão. Logo no começo, o aumento no faturamento nas semanas de evento

ficava entre 2% e 3%. No ano passado, a aderência de consumidores na

primeira edição do evento ficou abaixo do esperado, porém, na segunda

edição, no segundo semestre, o aumento no faturamento foi de 10%.

"Chegamos à conclusão que, além da Beauty Week fazer a divulgação, o

salão também precisa fazer a sua parte, comunicando que está

participando", afirma Patrícia. Para isso, a empresa passa mensagens SMS à

sua clientela e usa redes sociais. Na atual edição, dentre os serviços

oferecidos estão manicure, design de sobrancelha, corte de cabelo, lavagem

com escova e coloração.
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