HOTAIL

by

Giving your Hotel new Retail perspectives

Περισσότερα από 50 προσεκτικά επιλεγμένα,
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα για
Ξενοδοχεία, Boutique καταλύματα, Βίλες και Yacht,
από την κορυφαία εταιρεία ομορφιάς στον κόσμο

HAIR SALON • SPA • IN-ROOM • IN-HOTEL SHOPS

Εισαγωγή
Η L’Oréal παρουσιάζει το ειδικά σχεδιασμένο project της για την Ξενοδοχειακή
Αγορά, “Hotail by L’Oréal”. Το project περιλαμβάνει μια επιλεγμένη σειρά 50+
προϊόντων, που στοχεύει να:

-

Αυξήσει τις πωλήσεις των Ξενοδοχείων από εσωτερικές πωλήσεις προϊόντων
μαλλιών και ομορφιάς, σύμφωνα με τις ανάγκες των ταξιδιωτών.

-

Αναβαθμίσει την εμπειρία του πελάτη, κάνοντας διαθέσιμα γνωστά προϊόντα
καθημερινής περιποίησης κατά τη διάρκεια των διακοπών του

-

Ενισχύσει την αίσθηση ευεξίας των ταξιδιωτών μέσω μιας σειράς αξιόπιστων
προϊόντων προσωπικής φροντίδας, καθώς και ξεχωριστών υπηρεσιών για
Ξενοδοχεία

Το εξειδικευμένο project “Hotail by L’Oréal” δημιουργήθηκε σε συνεργασία με
την Hotelier Academy, με στόχο την πλέον αποτελεσματική τοποθέτηση της
διεθνούς εταιρείας στην Ξενοδοχειακή Αγορά.

To ειδικό μοντέλο συνεργασίας της

L’Oréal

με τα ξενοδοχεία

Στην προσπάθειά της να στηρίξει την Ξενοδοχειακή Αγορά, η
L’Oréal λανσάρει μια ειδική πολιτική συνεργασίας, που επιτρέπει
στα ξενοδοχεία να αυξήσουν τα έσοδά τους, δίνοντάς τους
παράλληλα τη δυνατότητα για τμηματικές παραγγελίες, αλλά και
ιδιαίτερες προωθητικές ενέργειες:

-

Υψηλά περιθώρια κέρδους

-

Τμηματικές παραγγελίες με άμεση παράδοση

-

Υψηλής ποιότητας ενέργειες σε συνεργασία με τη L’Oréal

Γιατί τα προϊόντα
προσωπικής
φροντίδας έχουν
υψηλές προοπτικές
στα ξενοδοχεία;
-

Λόγω της έντονης ηλιακής
ακτινοβολίας κατά τους

Γιατί τα προϊόντα της
L’Oréal
παρουσιάζουν
αυξημένες προοπτικές
πωλήσεων;
-

κοινό απολαμβάνοντας παγκόσμια και υψηλής
ποιότητας αναγνωρισιμότητα, σε σύγκριση με

καλοκαιρινούς μήνες, οι ταξιδιώτες
τείνουν να επενδύουν σε προϊόντα
προστασίας μαλλιών και δέρματος
πριν και μετά την έκθεση στον ήλιο

-

και προσωπικής φροντίδας

-

μη επώνυμα προϊόντα

-

Υπάρχει υψηλότερο καταναλωτικό
ενδιαφέρον κατά την περίοδο των
διακοπών, ειδικά για προϊόντα ευεξίας
Η προσωπική φροντίδα είναι μια
καθημερινή συνήθεια, με την οποία οι
άνθρωποι έχουν το χρόνο να
ασχοληθούν ακόμα πιο έντονα κατά
τις διακοπές τους

Κατέχουν ήδη καταξιωμένη θέση στο διεθνές

Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών είναι ήδη
εξοικειωμένη με προϊόντα της L’Oréal καθώς
τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους,
συνεπώς αυξάνονται οι πιθανότητες αγοράς

-

Η L’Oréal έχει ολοκληρώσει μια εξειδικευμένη
έρευνα για τα Ξενοδοχεία και προτείνει
προϊόντα με υψηλότερες πιθανότητες
επιτυχίας για κάθε Ξενοδοχειακό Τμήμα,
καθώς και αποτελεσματικότερους τρόπους
προβολής και προώθησης στους επισκέπτες

In-hotel
Beauty

ενδιαφέροντα fun
στατιστικά
facts
28% των ταξιδιωτών που μένουν σε
Luxury Ξενοδοχεία αγοράζουν
προϊόντα ομορφιάς κατά τις διακοπές
τους, ενώ 14% επενδύουν σε
προϊόντα και θεραπείες Spa

62% των ταξιδιωτών αγοράζουν
προϊόντα ομορφιάς είτε γιατί ξέχασαν
να φέρουν τα δικά τους, είτε γιατί
τους τελείωσαν κατά τη διάρκεια των
διακοπών τους
Το 23% θα αγοράσει καλλυντικά
προϊόντα απλά και μόνο επειδή του
τράβηξαν την προσοχή μέσα από την
εμπορική τους τοποθέτηση

Σε προορισμούς με έντονη ηλιοφάνεια, οι
ταξιδιώτες κάνουν εκτεταμένη χρήση αντηλιακών
ή after-sun προϊόντων. Οι γυναίκες δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών μετά
την ηλιοθεραπεία
Καθώς οι διακοπές είναι πάντα συνυφασμένες με τις
πιο όμορφες εικόνες των ταξιδιωτών, είθισται να
αφιερώνουν πολύ χρόνο στο σωστό styling.
Οι λακ μαλλιών είναι παραδόξως ένα από τα
προϊόντα με τις υψηλότερες προοπτικές, καθώς δεν
πωλείται συχνά σε συσκευασία ταξιδιού
Οι διακοπές είναι η ιδανική περίοδος για τους
άνδρες να εξερευνήσουν τις δυνατότητες των
προϊόντων προσωπικής φροντίδας
Οι γυναίκες ταξιδιώτες θα ήταν ιδιαίτερα
ευχαριστημένες αν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση
σε προϊόντα μακιγιάζ υψηλής ποιότητας, στο
ξενοδοχείο που μένουν κατά τη διάρκεια των
διακοπών τους

Ποιος είναι ο τύπος
του Ξενοδοχείου σας;
Με δεδομένο ότι τα προϊόντα της L’Oréal διέπονται από ειδικές διαδικασίες
πωλήσεων & διανομής, η εταιρεία έχει προδιαγράψει διαφορετικές σειρές
προϊόντων που μπορούν να πωληθούν είτε μέσω του Κομμωτηρίου και του
Spa του ξενοδοχείου, είτε μέσω Beauty Kits μέσα στο δωμάτιο.
Οι Ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα κατάλληλα προϊόντα
ανάλογα με την κατηγορία των καταλυμάτων τους με την βοήθεια των ειδικών
της L’Oréal, δημιουργώντας μια δυνατή Εμπειρία Ομορφιάς.

Luxury ή 5*
Ξενοδοχεία

Τα Luxury Ξενοδοχεία με δικό τους
κομμωτήριο, μπορούν να
συνεργαστούν με τα Premium
Brands της L’Oréal, όπως τα
υψηλής ποιότητας προϊόντα
Kérastase και shu uemura, καθώς
και την Redken, η οποία διαθέτει

Ξενοδοχεία
με Υπηρεσίες
Ομορφιάς

Τα ξενοδοχεία με εγκαταστάσεις
υπηρεσιών Ομορφιάς (Spa ή
Κομμωτήριο), μπορούν να έχουν
πρόσβαση στη σειρά L’Oréal
Professionnel, η οποία καλύπτει ένα

τα πλέον γνωστά brands της
L’Oréal, όπως η L’Oréal Paris, η
NYX.

ταξιδιώτες, αφού τα χρησιμοποιούν

ευκαιρίες αύξησης κέρδους.

επιλέξουν ποιοτικά προϊόντα από

sun φροντίδα μέχρι τα προϊόντα styling.

Τα Premium Brands τοποθετούνται

κοινό, προσφέροντας σημαντικές

χώρους ομορφιάς, μπορούν να

Garnier, η Maybelline, η Essie και η

Η L’Oréal Professionnel είναι μια ακόμα

καταλύματα, ενώ έχουν ήδη πολύ
καλή τοποθέτηση στο high-end

Τα Ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν

μεγάλο εύρος αναγκών, από την after-

και ειδικές σειρές για άνδρες.

μόνο σε επιλεγμένα luxury

Ξενοδοχεία
χωρίς
Υπηρεσίες
Ομορφιάς

πιο γνωστή σειρά προϊόντων για τους
συχνότερα στην καθημερινότητά τους,
αυξάνοντας έτσι και τις πιθανότητές
τους για πωλήσεις.
Επιπλέον, καθώς τα Nail Bars αποτελούν
ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα σε
ένα Spa Ξενοδοχείου, η L’Oréal
προσφέρει το δημοφιλές brand Essie, το
οποίο διαθέτει μερικά από τα πιο
δημοφιλή προϊόντα της αγοράς

Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα
να προσφέρουν στους πελάτες
τους τα Premium προϊόντα της
L’Oréal κατόπιν παραγγελίας, μέσω
του τοπικού δικτύου των ήδη
συνεργαζόμενων κομμωτών και
κομμωτηρίων της εταιρείας.

Ξενοδοχειακά
προϊόντα

In-Room
Beauty Kits

Σημεία Πώλησης εντός
του Κομμωτηρίου του
Ξενοδοχείου

‘Hair Wellness Boxes’
στο Spa του
Ξενοδοχείου

Καταστήματα εντός του
Ξενοδοχείου και ειδικοί
Κατάλογοι Προϊόντων

Έπειτα από εξειδικευμένη έρευνα στην Ξενοδοχειακή Αγορά,
η L’Oréal έχει προδιαγράψει τα ιδανικά σημεία πώλησης
μέσα στο ξενοδοχείο για κάθε προϊόν της, εξασφαλίζοντας
την παροχή του υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών στους
πελάτες, καθώς και αυξημένες δυνατότητες εσόδων για τα
συνεργαζόμενα καταλύματα.
Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, οι Hotel Experts της L’Oréal
συνεργάζονται στενά με τον ξενοδόχο, προκειμένου να
επιτύχουν το βέλτιστο επίπεδο πωλήσεων καθώς και την
υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών.

σημεία πώλησης στα

Κομμωτήρια
Εκτός από την χρήση των προϊόντων από τους κομμωτές του
Ξενοδοχείου, η L’Oréal προτείνει επίσης την πώληση προϊόντων
απευθείας στους ταξιδιώτες μέσω του κομμωτηρίου του
καταλύματος, που είναι ένα ιδανικό σημείο πώλησης με υψηλές
προοπτικές αύξησης εσόδων. Οι Hotel Experts της L’Oréal
παρέχουν δωρεάν συμβουλές τοποθέτησης και merchandising,
καθώς και τον βασικό εξοπλισμό προώθησης και οργάνωσης.

✓

Περισσότερες πωλήσεις προϊόντων υψηλής κερδοφορίας

✓

Στοχευμένο ενημερωτικό υλικό για τους πελάτες του
Ξενοδοχείου

In-room

Beauty Kits

Τα Δωμάτια των Ξενοδοχείων είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο
πώλησης προϊόντων ομορφιάς και φροντίδας, αφού είναι το
μέρος στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν άμεσα. Η L’Oréal έχει
δημιουργήσει μια ειδική σειρά Beauty Kits σε travel size τόσο για
γυναίκες όσο και για άντρες, που μπορούν να τοποθετηθούν
διακριτικά μέσα στα δωμάτια και να είναι άμεσα διαθέσιμα στους
ταξιδιώτες.

✓

Υψηλότερες πιθανότητες πώλησης στα δωμάτια και μια έξυπνη
υπηρεσία υψηλού επιπέδου που παρέχεται από το Ξενοδοχείο

✓

Οι ταξιδιώτες απολαμβάνουν την ευκολία του να μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα προσωπικής
φροντίδας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους

Hair Wellness Box
μέσα στο Spa

Το Spa είναι το ισχυρότερο τμήμα ευεξίας του ξενοδοχείου, όπου
οι ταξιδιώτες παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για προϊόντα
ομορφιάς. Καθώς η φροντίδα των μαλλιών αποτελεί βασική
ανάγκη κατά τη διάρκεια των διακοπών, η L’Oréal παρουσιάζει μια
ειδική σειρά Hair Wellness Boxes που προσφέρουν δημοφιλείς
λύσεις για την περιποίηση των μαλλιών, και ολοκληρώνουν με τον
ιδανικότερο τρόπο την wellness εμπειρία των ταξιδιωτών.

✓

Αύξηση εσόδων του Spa μέσω των πωλήσεων των προϊόντων

✓

Διαμόρφωση μιας Εμπειρίας Ευεξίας 360º για τους ταξιδιώτες

In-hotel

Καταστήματα &
Κατάλογοι Ομορφιάς
Τα καταστήματα εντός του ξενοδοχείου καλύπτουν τις ανάγκες
των ταξιδιωτών για τα αγαπημένα προϊόντα της καθημερινότητάς
τους, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η L’Oréal δημιουργεί
μια σειρά προϊόντων προσαρμοσμένη στο προφίλ του κάθε
Ξενοδοχείου και ενισχύει τις πωλήσεις τους μέσω των
καταστημάτων του Ξενοδοχείου ή μέσω ειδικά σχεδιασμένων inroom προϊόντικών καταλόγων.

✓

Αύξηση των πωλήσεων σε προϊόντα καθημερινής χρήσης

✓

Αναβάθμιση της ικανοποίησης των καταναλωτών μέσω της
κάλυψης των βασικών τους αναγκών

Ειδικές Υπηρεσίες για Ξενοδόχους
Εκτός από τα διάφορα σημεία πώλησης, η L'Oréal υποστηρίζει ακόμη περισσότερο το Hotel Beauty Experience με:

Ξενοδοχειακά Events σε

Πωλήσεις κατά

Μικρά ‘Hair Styling &

Ειδικά Οφέλη για το

συνεργασία με το δίκτυο

παραγγελία μέσω τοπικών

Beauty Spots’ σε

Προσωπικό του

κομμωτών και ειδικών

σημείων διανομής και

μικρότερης κλίμακας

Ξενοδοχείου

ομορφιάς της L'Oréal

συνεργατών

Ξενοδοχεία

Τα Ξενοδοχεία μπορούν να οργανώσουν
ειδικές εκδηλώσεις στους χώρους τους,
σε συνεργασία με τοπικούς κομμωτές και
ειδικούς στον τομέα της ομορφιάς, που
συνεργάζονται ήδη με την L'Oréal. Τα
συγκεκριμένα events μπορούν να
προσαρμοστούν στο προφίλ του κάθε
Ξενοδοχείου, περιλαμβάνοντας, για
παράδειγμα, συμβουλευτική στην
περιποίηση μαλλιών, διαδραστικά events
κομμωτικής ή ειδικά σεμινάρια μακιγιάζ
που προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία
στον πελάτη και αυξάνουν τις πιθανότητες
για νέες πωλήσεις.

Χρησιμοποιώντας το ευρύ δίκτυο
τοπικών σημείων διανομής και
συνεργατών της, η L’Oréal
δημιουργεί ειδικά Hotel Packages
που διατίθενται μόνο μέσω τοπικών
καταστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο,
τα Ξενοδοχεία μπορούν να αυξήσουν
τα έσοδά τους μέσα από τις
πωλήσεις προϊόντων ομορφιάς και
να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας στους επισκέπτες τους.

Η ομάδα της L'Oréal παρέχει δωρεάν
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
μικρότερα ξενοδοχεία με περιορισμένο
χώρο, βοηθώντας τα να
δημιουργήσουν ένα micro "Hair Styling
& Beauty Spot", σε λίγα μόλις
τετραγωνικά μέτρα. Αυτή η έξυπνη
μέθοδος προσφέρει μια νέα υπηρεσία
για τους επισκέπτες, ενώ παράλληλα
αυξάνει τις προοπτικές πωλήσεων του
ξενοδοχείου, μέσα από προϊόντα
μαλλιών και μακιγιάζ.

Η L'Oréal προδιαγράφει και παρέχει
ειδικά πλεονεκτήματα (π.χ. εκπτώσεις)
για το προσωπικό των ξενοδοχείων,
όσον αφορά την αγορά και τη χρήση
των επιλεγμένων προϊόντων της
εταιρείας για τα ξενοδοχεία. Το να
δίνεται στο προσωπικό η δυνατότητα
χρήσης των επιλεγμένων προϊόντων,
διευκολύνει την παροχή
εξειδικευμένων προτάσεων προς τους
ταξιδιώτες και ενισχύει τις προοπτικές
πωλήσεων.

HOTAIL

by

Giving your Hotel new Retail perspectives

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την ομάδα των ειδικών της L’Oréal, προκειμένου να
συζητήσετε τις ιδανικές λύσεις για το Ξενοδοχείο σας
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