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Generalne zasady postępowania wszyscy znamy: w
sklepach (w tym także bieliźnianych)mamy obowiązek
nosić maseczki, często myć ręce i je dezynfekować,
podobnie, jak wszystkie często dotykane powierzchnie
(klamki, czytniki kart, ladę sklepową). Choć dla wielu
branż pojawiły się szczegółowe wytyczne dotyczące
zasad bezpiecznego postępowania niestety branża
modowa nie doczekała się własnego opracowania. 

A szkoda, bo szczególnie w przypadku sprzedaży
bielizny pojawia się wiele wątpliwości. Jak pracować z
klientką w przymierzalni? Co robić z przymierzaną
bielizną? Dezynfekować? Odkładać na kwarantannę? A
jeśli tak to na jak długo? Poniżej zebraliśmy wskazówki
na te i inne tematy związane z prowadzeniem sklepu w
trakcie pandemii od branżowych ekspertek – Dagmary
Habiery, Izabeli Sakutovej i Agnieszki Sochy. Mamy
nadzieję, że pomogą Wam uporządkować
dotychczasową wiedzę, a być może podsuną także
nowe pomysły na funkcjonowanie w nowej, covidowej
rzeczywistości.

NOWA NORMALNOŚĆ



Jedyne naukowe badania dotyczące utrzymywania się
wirusa SARS CoV-2 na ubraniach, jakie znaleźliśmy
dotyczą sytuacji laboratoryjnej, w której na różne
powierzchnie upuszczano krople z wirusem. Następnie
w różnych odstępach czasowych sprawdzano jego
obecność. W przypadku ubrania już po 30 minutach
jego ilość zmniejszyła się 100-krotnie, a po dwóch
dniach był nie do wykrycia na próbce. *

Wirus jest dezaktywowany również pod wpływem
działania wody z mydłem (czyli wystarczy po prostu
wyprać daną rzecz, aby potencjalnie pozbyć się wirusa),
przy czym najszybciej proces ten zachodzi w wysokiej
temperaturze, około 56-70 stopni Celcjusza (nie
polecamy jedna takich temperatur w przypadku prania
bielizny).**

*Chin A, Chu JT, Perera M et al. Stability of SARS-CoV-2
in different environmental conditions. Lancet Microbe
2020

**van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH et al.
Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as
compared with SARS-CoV-1. N. Engl. J. Med. 2020; 382:
1564–7.

JAK DŁUGO WIRUS 

UTRZYMUJE SIĘ NA BIELIŹNIE?



WYTYCZNE
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

SANITARNEGO

Codzienna, regularna, przynajmniej 2-krotna w
ciągu dnia dezynfekcja drzwi oraz innych
elementów infrastruktury wspólnej. 

Regularna, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcja
powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej:
klamek, poręczy, blatów.

Dezynfekcja przymierzalni po każdej klientce.

Przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas
kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub
innym materiałem) przez każdą osobę.

Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach     
 rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek
foliowych) lub dokonywanie      dezynfekcji rąk
przed rozpoczęciem zakupów.

Zaleca się zachowywanie bezpiecznej odległości od
rozmówcy (1-1,5 metra).

        

       

 

(na podstawie wytycznych przygotowanych dla innych branż –
kosmetycznej, solariów I gabinetów masażu, centrów handlowych)

więcej informacji można znaleźć tutaj: 
 https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-

poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis



Promowanie w miarę możliwości kontaktu z klientami za
pomocą urządzeń teleinformatycznych.

Promowanie płatności bezgotówkowych. 

Zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad w
zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w
obiekcie, poprzez      doprowadzanie do obiektu (w miarę
możliwości technicznych) głównie      świeżego –
atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z
możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z
systemu cyrkulacji, a następnie      usunięcie zużytego
powietrza na zewnątrz obiektu.

Wprowadzenie odpowiednich procedur dla personelu w
zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i
dezynfekcji.



KOMUNIKACJA Z KLIENTKĄ

Na większości sklepów pojawiły się informacje o obowiązku
noszenia maseczki wewnątrz sklepu, dezynfekcji dłoni czy
trzymaniu dystansu społecznego. Do takich komunikatów już
się przyzwyczailiśmy. Jak jednak możemy wykorzystać
komunikację graficzną z klientkami, aby wspomóc sprzedaż w
naszym sklepie obecnie? Zapytaliśmy o to Dagmarę Habierę,
trenerkę biznesu, ekspertkę w dziedzinie Visual Merchandisingu
i marketingu.

Do tej pory w większości sklepów były poukładane procesy
sprzedażowe i marketingowe, które doskonale się sprawdzały.
Oczywiście trzeba było je śledzić na bieżąco i wprowadzać
korekty. I wtedy przyszedł marzec 2020. Pandemia, panika,
lockdown niektórych branż… Pandemia, która przyszła tak nagle i
tak bardzo namieszała w naszych sklepach. Wymusiła również na
wszystkich, którzy prowadzą sklepy, inne podejście do spraw
związanych z bezpieczeństwem klienta. 

Przepisy dotyczące obsługi klientów w sklepach stacjonarnych
nie są jednoznaczne i do końca zrozumiałe dla klientów. Warto
więc zadbać poprzez komunikaty graficzne, aby klient poczuł się
bezpiecznie podczas robienia zakupów. Absolutną podstawą jest
konieczność noszenia maseczek lub przyłbic oraz dezynfekcja rąk
przy wejściu.

Warto również zadbać o to, aby komunikacja z klientem ze
względu na obowiązek zachowania dystansu społecznego
odbywała się poprzez komunikację graficzną. I tutaj otwiera się
przed nami całe spektrum możliwości. Komunikaty podzielmy na
dwie kategorie: informujące klienta, że jest bezpieczny w naszym
sklepie, oraz informujące o towarze.



Komunikaty informujące o bezpieczeństwie w sklepie mają 
sprawić, aby klient poczuł się komfortowo i mógł w sposób
nieskrępowany dokonywać zakupów. Wśród takiej komunikacji
powinny pojawić się informacje o dezynfekcji przebieralni,
kwarantannie lub dezynfekcji przymierzanego towaru, o
dezynfekcji powierzchni dotykanych, tj. klamek lub blatów,
możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych. 

O ile komunikaty o bezpieczeństwie nie sprzedają, to komunikaty
o towarze mogą się stać naszym dodatkowym, darmowym
sprzedawcą. Ze względu na obowiązek zachowania dystansu
powinniśmy opisać towar tak, aby zachęcić klienta do zakupu.
Opis nie może być lakoniczny, typu: FIGI 29.99 zł. 

Dlaczego? Ponieważ przed pandemią to sprzedawca stanowił
źródło informacji. A teraz opis produktu ma nas wspierać. Opis
produktu najlepiej stworzyć językiem korzyści, o które najczęściej
pytają klientki. Pamiętajmy również o klientkach, które lubią
dokonywać zakupów w samotności, im na pewno takie
rozwiązanie przypadnie do gustu.

Warto przygotować takie materiały w sposób atrakcyjny wizualnie
dla klienta. Nie może to być napis zrobiony w Wordzie i
wydrukowany na kartce A4. Tu może pojawić się u Was
wątpliwość: No tak, ale zaprojektowanie takich komunikatów
zapewne jest drogie i wiąże się z inwestycją i współpracą z
agencją graficzną. Niekoniecznie! Mamy bardzo dużo darmowych
programów do projektowania takich
komunikatów. W mojej opinii najlepsza jest CANVA. Zawiera
tysiące gotowych wzorów i układów, jest prosta i intuicyjna, a
równocześnie daje wiele możliwości modyfikacji materiałów. I – co
ważne – jest to program darmowy.

www.vmstudio.pl
 www.facebook.com/vmstudiopl

 www.instagram.com/vmstudio.pl



Zapłać kartą lub w inny
bezgotówkowy sposób.

Umów wizytę przez
Internet.

Zdezynfekuj ręce lub
załóż rękawiczki.

DROGA KLIENTKO,

DROGI KLIENCIE

Załóż maseczkę. 



Nosimy maseczki lub przyłbice 
 przy wykonywaniu usługi
brafittingu.

Regularnie dezynfekujemy
powierzchnie wspólne w
naszym salonie.

DBAMY O TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO

Zachowujemy odstępy czasowe
między klientkami.

Każdorazowo dezynfekujemy
przymierzalnię.

Przyjmujemy tylko osoby
zdrowe.



Biustonosz z dodatkowymi, bocznymi
panelami, który zbierze Twój biust do

środka i zapewni mu dobre podtrzymanie
nawet przy większych rozmiarach miski. 

Dostępny w rozmiarze do miski K.
Cena: 129.99 zł

BIUSTONOSZ 129.99 ZŁ

PRZYKŁADY MATERIAŁÓW
INFORMACYJNYCH 



Bezszwowe majtki wykonane z delikatnego,
przyjemnego w dotyku materiału, które

dopasowują się do sylwetki niczym druga
skóra. Dzięki temu zapomnisz, że je masz na

sobie:) 
Cena: 49.99 zł

PRZYKŁADY MATERIAŁÓW
INFORMACYJNYCH

FIGI 49.99 ZŁ



OBSŁUGA KLIENTKI

Ze względu na pandemię koronawirusa wskazane jest trzymanie
dystansu społecznego. Jest to niezwykle duże utrudnienie w
pracy brafitterki, która z założenia zawsze była blisko klientki w
przymierzalni. W jaki sposób pracować teraz z klientką, aby obu
stronom zapewnić bezpieczeństwo i komfort, a jednocześnie
prawidłowo dobrać biustonosz? Zapytaliśmy o to Izabelę
Sakutovą, międzynarodową ekspertkę brafittingu i trenerkę
biznesu.

W PRZYMIERZALNI

Przede wszystkim gorąco zalecam informowanie klientek przez
wszystkie dostępne kanały (media społecznościowe, newsletter,
strona www, SMS) ), że sklep wprowadził rezerwację konsultacji i
przyjmuje klientki na określone godziny, aby uniknąć
nagromadzenia się większej liczby ludzi w jednym miejscu. W
jednym czasie w jednym pomieszczeniu zalecam spotkanie z
jedną klientką. Gdy w trakcie konsultacji wejdzie inna klientka, to
brafitterka powiadamia ją, że ze względu na obostrzenia i w
trosce o zdrowie naszych klientek oraz nasze wprowadziliśmy
rezerwację na określone godziny. Następnie informuje, że teraz
jest w trakcie przeprowadzania konsultacji i prosi o pozostawienie
swojego numeru telefonu w notatniku umieszczonym przy
wejściu do sklepu, aby brafitterka mogła do niej oddzwonić i
umówić się z nią na dogodny dla niej termin. Długopis po każdym
użyciu powinien być dezynfekowany.

Przy wejściu do sklepu zalecam umieścić atomizer z płynem
antywirusowym. Brafitterka tuż po wejściu klientki do sklepu
prosi ją o użycie go do zdezynfekowania rąk, informując, że w
atomizerze znajduje się płyn antywirusowy. W tym samym czasie
brafitterka dezynfekuje swoim płynem ręce i wkłada jednorazowe
rękawiczki oraz maseczkę – informując klientkę, że dokonuje tego
dla zapewnienia jej dodatkowego bezpieczeństwa. Prosi klientkę
o założenie maseczki.



Powinnyśmy odpuścić sobie podawanie dłoni na przywitanie.
Koronawirus jest przenoszony głównie między ludźmi, więc
unikaj niepotrzebnego kontaktu fizycznego. Odmowa uścisku
dłoni nie jest już źle postrzegana – jest zalecana. Brafitterka,
zapraszając klientkę do przymierzalni, informuje, że wszystkie
powierzchnie w tym pomieszczeniu zostały dokładnie
zdezynfekowane i że dołożone zostało maksimum starań, by
wizyta u nas była w pełni bezpieczna. Pracując z klientką w
przymierzalni, brafitterka pozostaje w przepisowej odległości:
stojąc przed przymierzalnią, udziela klientce jedynie ustnych
instrukcji bądź też demonstruje na sobie na przykład wygarnianie
piersi i układanie ich w miseczkach biustonosza. W
newralgicznych momentach brafitterka nie zasłania kurtyn
przymierzalni, a zamiast tego wychodzi do innej części sali
sprzedażowej, pozostając w takiej odległości, by usłyszeć sygnał
od klientki, że jest gotowa do konsultacji.

Po przymiarkach przy ladzie klientka powinna być poproszona o
zachowanie odpowiedniej odległości – odstęp zaznacza taśma
wyklejona na podłodze; do lady podchodzi dopiero w momencie
dokonywania płatności. Zalecam przyjmowanie jedynie płatności
kartą. Przed udostępnieniem brafitterka dezynfekuje terminal
płynem antywirusowym i przeciera ręcznikiem papierowym,
przesuwa go w kierunku klientki, aby dokonała płatności.
Terminal powinien być umieszczony w woreczku strunowym,
należy go wymieniać na świeży na koniec każdego roboczego
dnia.

www.izabelasakutova.com, 

www.facebook.com/izabelasakutova



JAK POSTĘPOWAĆ  Z
PRZYMIERZONĄ BIELIZNĄ?

Po zakończonych przymiarkach rzeczy, które mierzyła klientka,
a które nie zostały przez nią zakupione, rozwieszane są przez
brafitterkę na zapleczu, w specjalnie wyznaczonym w tym celu
miejscu, na wieszaku na 48-godzinną „kwarantannę” (na
szorstkich, materiałowych powierzchniach wirus utrzymuje się
maksymalnie kilka godzin). Każdy mierzony produkt, który
umieszczony jest w sekcji kwarantanny, powinien dodatkowo
zawierać karteczkę z informacją o dacie przekazania produktu na
kwarantannę. W tym czasie zaleca się dokładne i częste
wietrzenie pomieszczenia na zapleczu. Po czasie ‘kwarantanny’
rzeczy odkładane są na miejsce ich standardowego
przechowywania. 

Nie zalecam używania parownic, gdyż wysoka temperatura
może  zniszczyć delikatne włókna elastanowe tworzące
biustonosz. Pod wpływem wysokiej temperatury zaczynają one
twardnieć i pękać, w wyniku czego biustonosze ulegają
zniszczeniu, tracąc swoje walory związane z zapewnieniem
piersiom odpowiedniego kształtu i podtrzymania. Dlatego też
nie pierzemy delikatnych rzeczy w wysokiej temperaturze
(biustonosze należy prać w temperaturze do 30 stopni) i suszymy
z dala od źródeł ciepła. Miejmy więc świadomość, że traktowanie
biustonoszy wysoką temperaturą uszkadza je. Jeśli na to się
decydujemy, to od razu możemy przecenić produkty o 50%, bo
po takim zabiegu na pewno nie będą warte swojej ceny. 

Lampy UV mogą być wykorzystywane wyłącznie do odkażania
powietrza we wnętrzach. W żadnym wypadku nie mogą mieć
kontaktu z człowiekiem. Oznacza to, że nie można ich stosować
w czasie pracy sklepu. 



Bazując na zamieszczonym wywiadzie na portalu tvn24.pl z dr
Ewą Zasadzińską-Makuch, właścicielką kliniki stomatologicznej
ER-Dent w Przemyślu, dowiadujemy się, że w obecnych
warunkach epidemii koronawirusa, żeby mieć pewność, że
wirusy nie stanowią zagrożenia dla kolejnych
pacjentów/klientów, należałoby gabinet/sklep dezynfekować za
pomocą lamp po każdej osobie co najmniej przez pół godziny.
Co to oznacza dla sklepów? A to, że aby odkażanie miało sens,
praktycznie co 15-30 min (czyli po obsłudze każdego klienta)
należałoby zamykać sklep na półgodzinne odkażanie. Inaczej
istnieje ryzyko, że osoby, które przyszły do nas po kliencie, który
był zakażony koronawirusem, również mogą się zarazić. Czy tak
częste przerwy jesteśmy w stanie wprowadzić do naszych
sklepów? Wydaje mi się to niemożliwe. Ponadto specjaliści
ostrzegają, że specjalistyczne lampy są narzędziem, którym
powinni posługiwać się wyłącznie fachowcy, a przy
nieodpowiednim użyciu mogą być one dla ludzi po prostu
niebezpieczne. O wiele lepszym sposobem jest częste
wietrzenie pomieszczeń.

POBIERZ DODATKOWE MATERIAŁY OD IZY O
BEZPIECZEŃSTWIE W SKLEPIE Z BIELIZNĄ

http://bit.ly/zabezpieczswojsklep



JAK WSPOMÓC SPRZEDAŻ
STACJONARNĄ?

Niekoniecznie rzucać się na tworzenie sklepu internetowego bez
przygotowania, bo sklep online jest na pewno kuszącym
sposobem na zwiększenie obrotów. Sprzedaż internetowa jest
zupełnie innym przedsięwzięciem wymagającym sporego
nakładu nie tylko pracy, ale i finansów. Ogromne znaczenie ma
pozycjonowanie sklepu, jego funkcjonalność i techniczne detale.
Jeśli liczymy na spektakularny sukces z dniem jego
uruchomienia, to możemy się rozczarować. Potrzeba czasu i
cierpliwości, żeby uzyskać pierwsze zamówienia.

 Jednak polecałabym w tym trudniejszym czasie skupienie się
na odświeżeniu naszych profili w mediach społecznościowych.
Przypomnienie klientom o sobie, nawet jeśli należą do grona
stałych, zawsze wpływa pozytywnie na umocnienie naszego
miejsca w ich świadomości. Transmisje na żywo, niekoniecznie
sprzedażowe, tworzenie wideo zacieśnia więzy i buduje relacje.
Sprawne odpisywanie na wiadomości i zapytania na pewno
przyczynią się do lepszej oceny. Świetnym sposobem jest
również utworzenie prywatnej grupy dla klientów, w której
będziemy z łatwością mogli przedstawić więcej szczegółów i
wejść w bliższe kontakty.

 Jeśli w przeszłości zbieraliśmy adresy mailowe lub smsy, to jest
właśnie ten czas, żeby wykorzystać i te kanały do kontaktu.
Warto wtedy dokładnie przemyśleć treści,żeby nie były zbyt
ogólnikowe – wybrać klientki, które mają konkretne rozmiary i
przesłać im celowaną ofertę tylko dla nich, oraz nie nachalne –
nie przesadzajmy z ilością wiadomości w miesiącu. Dołożenie do
usług możliwości wizyty domowej lub konsultacji online na
pewno będzie postrzegane jako bardzo atrakcyjne. Nie
zapominajmy natomiast, że naszą największą siłą jest obsługa
stacjonarna. Dlatego uśmiech, uważność, wsłuchanie się w
potrzeby, zejście z szóstego biegu i na przykład drobne upominki
na pewno zostaną docenione.  



KONTRAKTACJE

Jak zamawiać towar na następny sezon w czasach tak dużej
niepewności, aby z jednej strony mieć co sprzedawać i
podtrzymać dobre relacje z dostawcami, a z drugiej strony nie
zostać z zamrożoną gotówką w niesprzedanym asortymencie?

Koronawirus zatrzymał działanie naszych biznesów z dnia na dzień
na wiele tygodni. Nawet jeśli nie zdecydowaliśmy się na fizyczne
zamknięcie drzwi przed klientami i pozostaliśmy na posterunku, to
utargi pokazały nam dokładnie co się wydarzyło. Dla wielu z nas
było to jedno wielkie okrągłe zero. Wielu przedsiębiorców od razu
złapało za kalkulator i policzyło, że kilka miesięcy w takich
okolicznościach nie tylko zabierze im dochody, ale też pogrąży w
długach na tyle, że będą z nich wychodzić przez kolejne miesiące,
a może i lata.

Przy próbie przetrwania w nowych okolicznościach potrzebujemy
zmian i adaptacji. Sporym problemem wielu właścicieli sklepów
stacjonarnych jest panowanie nad wielkością zakupów. Chcąc
dogodzić klientowi jeszcze bardziej, żeby go teraz utrzymać przy
sobie, możemy popaść w pułapkę zamawiania towaru specjalnie
dla niego lub zapewniania o większym wyborze przy następnej
wizycie. To dobry czas na zmianę nawyków zakupowych i
stworzenie listy produktów, które stanowią rdzeń naszej
sprzedaży. Dokładna analiza i skupienie się na najbardziej
chodliwych produktach da nam pewność, że w razie
niepowodzenia będą na tyle ponadczasowe, że nawet w
późniejszym czasie będzie je łatwiej sprzedać. 



Nie polecam zupełnej rezygnacji z nowości czy kolorów. Klientka,
która ich oczekuje będzie zapewne szukać w innych sklepach,
które być może zaskarbią sobie jej uwagę na tyle, że tam już
pozostanie. Dlatego z korzyścią dla wszystkich stron tego
równania, czyli nas, dostawców i klientów, powinniśmy utrzymać
nić współpracy, nawet jeśli zamówienia nie będą tak wysokie jak
wcześniejsze. Zamiast czterech nowych modeli – dwa, zamiast
czterdziestu rozmiarów, dwadzieścia pięć. Warto sprawdzić
jednocześnie ten asortyment, który nigdy nie stanowił dużego
procentu w zyskach. Być może to moment, w którym decyzja o
jego wycofaniu będzie najlepszym krokiem.

https://akademiabrafittingu.com.pl/,

https://www.facebook.com/agnieszkasochabiz
https://agnieszkasocha.pl



PARTNERZY


