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TÉMA MùSÍCE

Modelace nehtÛ
za 1200 nebo 350 Kã?
Navazujeme na téma z minulého ãísla,
tentokrát formou ohlasÛ ãtenáﬁÛ, které byly
hojné. Obecnû se shodují v jednom: dne‰ní
ceny nejsou nepﬁimûﬁenû vysoké a za kvalitní práci neváhat zvolit odpovídající cenu.

Z

reakcí je patrné, Ïe s nízk˘mi
cenami skuteãnû nelze prosperovat, ani jeden názor se neztotoÏnil s cenou do 500 Kã za
doplnûní natoÏ za nové nehty. Poãetní
pﬁíklad s uveden˘mi 50 Kã jako náklady
(coÏ bylo nastaveno zámûrnû, aby byl
paradox nízk˘ch cen zﬁeteln˘) zaráÏel
svou nereálností. Samozﬁejmû, pracovní
materiál pokud patﬁí ke kvalitním, logicky
vytváﬁí vy‰‰í vstupní náklady. A bylo i cítit
obavy, aby zákaznice nezískaly dojem, Ïe
pﬁíjmy nehtov˘ch designérÛ jsou vysoké
a ceny za sluÏby pﬁemr‰tûné.
●● Nehtová designerka Katka uvádí:
„Co se cen t˘ãe, je to opravdu velice
tûÏké. KdyÏ jsem zaãínala, uvaÏovala
jsem podobnû jak ve va‰em ãlánku.
Nehty budu dûlat doma kamarádkám, za
doplnûní si ﬁeknu 200 Kã, materiál bude
tak za 50 Kã a 150 Kã vydûlan˘ch za
hodinku je paráda.“ Potvrzuje ale, Ïe realita je bohuÏel jiná. Zaãne-li podnikat, není
na nájem, zdravotní a sociální poji‰tûní,
natoÏ na osobní ohodnocení.
●● Od lesa a s citem pro spravedlnost
na to ‰el ãtenáﬁ Pavel. Jeho názor jeden
nehet za 100 Kã má svoji logiku a nepopiratelné v˘hody v jednoduchosti kalkulace. Správnû a s trochou nadsázky upozorÀuje, Ïe modelace patﬁí mezi luxusnûj‰í sluÏby a chce-li Ïena oslnit své kamarádky, s nehty za 300Kã toho nedocílí.
●● Nehtová designerka Martina se
v souvislosti s patnáctiletou praxí v oboru
zam˘‰lí nad tím, zda jsou její poÏadavky
na vlastní ohodnocení pﬁehnané. I já spoleãnû s ní si myslím, Ïe moÏnost poﬁídit si
na hypotéku vlastní byt, u‰etﬁit jednou za
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rok na bûÏnou dovolenou patﬁí
Zamyslete se nad
stanovením cen
mezi pﬁimûﬁené Ïivotní poÏadava zapoãítejte v‰echny
ky. Její zku‰enosti kontrastují
va‰e náklady.
s tím, kdy zvednutí ceny o 20 Kã
●● Existuje tak lacin˘ materiál,
vzbudí na malém mûstû pocity závisti
abych udûlala nehty za 500 Kã?
a vyvolá pﬁedstavy o okrádání zákazníkÛ.
Pokud se spokojíte s platem na úrovni
Pﬁitom Ïivotní náklady rostou a prÛmûrná
minimální mzdy, urãitû jej najdete. Jsou-li
mzda stoupá. Souhlasím i s jejím
va‰e pﬁedstavy o vlastním ohodnocení
názorem, Ïe mnohé Ïeny u nás se
vy‰‰í, pak urãitû ne.
spokojí jen s domácí péãí o nehty.
●● Dal‰í problematiku zmiÀuje ãtenáﬁka
●● Proã jsou tak velké rozdíly
Mabel, která vidí problém v rekvalifikaãv cenách? Stejnû jako v obchodech
ních kurzech, které popisují absolventÛm
s obleãením najdeme ‰iroké rozpûtí cen,
skvûlé podnikatelské vyhlídky s nehty za
najdeme ho i ve sluÏbách. Od lacin˘ch
400 Kã a manikúrou za 80 Kã…
nehtÛ s odpovídající kvalitou a trvanlivostí,
Návrat k otázkám z minulého ãísla:
pﬁes rozumn˘ standart aÏ po luxusní
●● Je 1 000,-Kã za modelaci
sluÏbu poskytovanou v odpovídajícím
hodnû nebo málo? Ani jedno ani
prostﬁedí. Ale vyplatí se koupit laciné triãdruhé, spí‰ jde o stanovení rozumného
ko, které nepﬁeÏije první vyprání? Tomu,
minima. Tak, aby existovala moÏnost rozkdo chce na kaÏd˘ den nové, ano.
víjet vlastní firmu, vzdûlávat se a zavádût
A jinak: nechali byste si postavit dÛm od
do praxe novinky. Ale rozumném i pro
firmy, která nabízí tﬁetinovou cenu neÏ
odpovídající osobní ohodnocení, kter˘m
konkurence, ale víte o ní, Ïe kaÏd˘ druh˘
nemyslíme Ïivot v luxusu, ale moÏnost
dÛm, kter˘ postaví, se do deseti let
poﬁídit si vlastní bydlení a dovolenou,
rozpadne? Navíc pokud byste ‰patné
kterou si za svoji práci zaslouÏíte.
reference nemûli, tak byste si ji jako
●● Jaká je odpovídající cena za
v˘hodného dodavatele pravdûpodobnû
modelaci nehtÛ? Pﬁedev‰ím ji ovlivÀuje
vybrali. Îe by to nestálo ani za úvahu?
více faktorÛ. Ve‰keré odvody, tj. danû,
A to je pﬁesnû ono: stanovte si podnikasociální a zdravotní poji‰tûní jsou dané.
telskou filozofii, oslovte odpovídající klien„Pohyblivou“ poloÏkou bude umístûní
telu, nabídnûte jim odpovídající sluÏby
nehtového studia a s ním spojená v˘‰e
a pﬁedev‰ím vysvûtlujte co pﬁesnû nabízínájmÛ. Pro mnohé paradoxnû budou aÏ
te. A jak uÏ bylo mnohokrát ﬁeãeno,
na posledním místû náklady na materiál.
nestyìte za odpovídající ohodnocení.
●● UÏiví mû nehty za 350 Kã?
K dal‰ím názorÛm se dostaneme pﬁí‰tû.
Pokud si pod pojmem uÏiví pﬁedstavíme
Zaujalo-li vás téma a pﬁedev‰ím, pokud
„nezemﬁu hlady“, zﬁejmû ano. Máme-li
vás nastartovalo k úpravám va‰ich cen,
s pojmem uÏiví spojeno i jiné skuteãnosti,
uvítáme va‰e konkrétní osobní zku‰enosti
pak urãitû ne.
na emailové adrese ceny@trosani.cz ■
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