de beautysalon

STAND 8D033: SORAYA COSMETICS

“Het totaalplaatje maakt dit concept zo succesvol”
Eind mei nam Soraya Cosmetics deel aan de Vakbeurs Uiterlijke Verzorging.
De nieuwkomer op de professionele beautybranche volgde de opvallende
entree in Hardenberg (met een oriëntaals aangeklede stand) afgelopen zomer
met een succesvolle open dag in het nieuwe bedrijfspand in Emmeloord.
Soraya Cosmetics – dat eerder dit jaar een zeer speciaal beautyconcept uit
het oude Perzië introduceerde – maakt zich op voor de eerste beursdeelname
aan Beauty Salon Dimensions. Genoeg voor reden dus voor de redactie van
vaktijdschrift De BeautySalon om samen met eigenaresse Mitra Lagrand vooruit te blikken op de vakbeurs in Utrecht.

Mitra Lagrand, samen
met haar man Maxim
eigenaar van Soraya
Cosmetics

“De reacties die we tot
nu hebben ontvangen,
zijn erg goed”, vertelt
Mitra in het geheel in
oosterse sferen aangeklede bedrijfspand,
gelegen aan de rand
van Emmeloord. De showroom alsook de behandel- en trainingsruimtes
hebben allemaal een andere stijl en
kleurschakering. Wie een wandeling
door het pand maakt, waant zich in
één van de sprookjes van duizenden-één-nachten, met karakteristieke
ramen, kleurrijke muurschilderingen
en de vele met de handgemaakte
accessoires die het Soraya Beauty
Concept zo speciaal maken. “In

Hardenberg bleken de
ambachtelijke accessoires, zoals de glazen
cosmeticaflesjes, lampen, schalen en tegelwandschilderingen
enorm in trek. Salons
die gespecialiseerde
hammam-behandelingen aanbieden, gaven
aan tot nu toe altijd
moeite gehad te hebben om een typische
behandeling uit het
Midden-Oosten te vinden. Voor deze
groep is ons concept ideaal.”
Een kort geheugensteuntje: het Soraya
Beauty Concept stelt schoonheidsspecialisten in staat om zich te onderscheiden van de concurrentie dankzij
authentieke oriëntaalse rituelen uit
het oude Perzië, bestaande uit onder
andere epileren met een touwtje,
massages met een deegroller of een

overheerlijke hand- en voetverzorging waarbij er met een klassieke
gieter warm water in een voetenmasker gegoten wordt. Een ander zeer
belangrijk aspect zijn de ingrediënten en kruiden die worden gebruikt
en een duidelijk appèl doen op de
creativiteit van de schoonheidsspecialist. “Vergelijk het met koken”, geeft
Mitra aan. “Je kunt een kant-en-klaar
maaltijd kopen, die opwarmen en
je bent klaar. Je kunt er echter ook
voor kiezen om verse ingrediënten en
kruiden te halen en de maaltijd zelf te
bereiden. Het duurt langer, maar er
is een duidelijk verschil qua geuren,
smaak en dus beleving. Hetzelfde kan
gezegd worden van onze treatments.
De ingrediënten, oliën en kruiden
worden helemaal zelf gemengd en
afgestemd op het huidtype van de
klant. De consument merkt dus een
duidelijk verschil met een gewone
gelaats- of lichaamsbehandeling.”
Het Soraya Beauty Concept is zodoende ideaal voor salons die zich meer
willen toeleggen op oosterse rituelen
of die hun huidige assortiment willen
uitbreiden met totaal andere behandelingen. “We ontvangen dagelijks
aanvragen van salons die slechts een
deel van het concept willen opnemen
in hun assortiment”, vervolgt Mitra.

“Het totaalplaatje is echter het grote
succes achter dit concept. Mensen
kunnen dus alleen het volledige pakket afnemen. Maar daarvoor krijg je
dan ook echt iets speciaals in huis.
Tijdens Beauty Salon Dimensions
zullen we op onze stand meerdere
demonstraties geven, zodat geïnteresseerde salons een goed beeld krijgen
van de mogelijkheden. Daarbij presenteren we accessoires en meubilair
waarmee een cabine of salon in oosterse stijl ingericht kan worden.”
Voor bijpassende oosterse make-up is
Soraya Cosmetics een samenwerking
aangegaan met Ralph Baaij. De makeupartist, bekend vanwege de visagieopleidingen op de RB Academy, komt
waarschijnlijk ook naar Utrecht om
tijdens de beurs een demonstratie
oosterse make-up te geven. “Voor
huidverzorging en wellness hadden
we al alles in huis, maar het toch
al ruime assortiment wordt nu ook
nog eens uitgebreid met bijpassende
make-up. Op deze manier kunnen
we salons een compleet concept aanbieden”, besluit Mitra.
Meer informatie:
Soraya Cosmetics,
tel. 0527-651067,
www.sorayacosmetics.com
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