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        2019. gadā skaistumkopšanas salonā MALIBU sagaidīti un iepazīstināti klienti ar 

piedāvātajiem pakalpojumiem, izmaksām, darba laiku.  Apkalpoti frizētavā dažādu vecumu 

ļaudis no pilsētas un blakus pagastiem, Ludzas, Rēzeknes, Rīgas.  Veikti eleganti vīriešu un 

sieviešu matu griezumi, kā arī svinīgās frizūras kāzām, izlaidumiem un jubilejām.  Bērnu matu 

griezumi sākot no 1 gada vecuma. Dāmām veikta mūsdienīga matu krāsošanas tehnika, 

piemēram: balajāžs, šatušs, airtouch. Notika konsultācijas par matu kopšanu un veidošanu 

mājas apstākļos. Pieprasīta matu taisnošanas procedūra, izmantojot veselībai drošu 

profesionālu matu kosmētiku.  Vairums klientu izvēlējās manikīru un  pedikīru. Spa masāžas 

visbiežāk nāca izmantot tie klienti, kam uzdāvinātas dāvanu kartes. Vīrieši dod priekšroku 

sporta, klasiskai un muguras masāžai. Vaksācijas pakalpojums pieprasītāks vasaras sezonā.  

Solārija apmeklējums klientus īpaši iepriecina, jo intensīvs un veselībai drošs iedegums ir 

pieprasīts, tiek veikta regulāra dezinfekcija un tīrīšana, klienti lieto brillītes, vienreizējās 

cepurītes, aizsarguzlīmes, dušas apmeklējums pirms, ja nepieciešams. Administrators 

iepazīstina ar lietošanas noteikumiem. Solārijā skan kvalitatīva mūzika, izmantojams 

savienojums ar blootooth telefona savienošana mūzikai,  ūdens brīzes funkcija. Pārdošanā pie 

mums ir mākslīgā iedeguma profesionāla kosmētika ādas kopšanai. Saunas apmeklējumu 

pārsvarā izmanto nākot divatā, jo tā ir paredzēta divām personām. Tiek piedāvāta tēja vai 

ūdens, dvieļi, beigās dušas apmeklējums. Klienti patīkamā atmosfērā izbauda saunas 

priekšrocības, uzlabojot savu veselību un gara stiprumu divatā vai  pa vienam. Spa telpa ir 

īpaši sagatavota atbilstoši gadalaikam ar neuzbāzīgu mūzikas fonu un tikko manāmu naturālu 

ēterisko eļļas aromātu. Aktīvi iegādātas dāvanu kartes ar uzņēmuma logo, baltas ar sarkanu 

gliemežvāku noformējumā, kas liek klientam atpazīt salona vīziju par tīrību, sauli, atpūtu. 

Salona apmeklētājs nāk atpūsties pie mums, kļūt skaistāks, sakoptāks un pašpārliecinātāks.         

Mūsu klients izmanto salona sniegto sauli un siltumu gan solārijā, gan saunā, iegādājoties 

solārija abonementa karti, kas ļauj regulēt un nepārsniegt sauļošanās biežumu. Katrs klients 

salonā Malibu ir svarīgs un meistari ir profesionāļi savā jomā. Izveidota klientu bāze. 

       Izveidotas uzņēmuma lapas sociālajos tīklos, lai sekmētu pozitīvu saziņu ar klientiem, 

pieraksta sistēma un reklāma par piedāvātajiem pakalpojumiem,  aktualitātēm, sezonas 

akcijām. Instagramm aplikācija salons_malibu  (62 publikācijas un 463 sekotaji), facebook 

aplikācija malibusalons (vairak kā 100 publikācijas,  545 sekotāji), WhatsApp 28308640  

GOOGLE MAP  https://maps.app.goo.gl/dd6bVSjuJwRGaHMJ9 . 

 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības 

programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē 

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 
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