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“De klanten vanuit een andere invalshoek benaderen, was 
een idee waar ik al een tijdje mee rondliep en is uniek in 
Roeselare”, zegt Tine. “Met Föhn Hair Boutique leg ik de 
focus op jongedames en vrouwen met extra aandacht voor 
beleving en verzorging. In die vrouwelijke aanpak hebben 
we ons echt wel gespecialiseerd. Ons color-cut-finish-con-
cept zorgt voor vernieuwing. Gerichte en voortdurende 
bijscholing leidt dan weer tot hoogstaande kleuring-advie-
zen en styling skills. Dit is uiteraard enkel mogelijk met pro-
ducten en materialen van topkwaliteit”, benadrukt Tine. 
“Volgens mij wordt er in ons vak nog te weinig geluisterd 
naar de échte wensen van de klant. Door onze aanpak 
grondig uit te leggen, stellen we hen op hun gemak. Onze 
ervaring en knowhow doen de rest.” 

POSITIEVE SFEER 

“Ons volledig vernieuwde interieur straalt stijl, vrouwelijk-
heid en luxe uit. Dit past perfect bij wie we zijn en hoe we 
willen werken. Op die manier creëren we een positieve 
sfeer en opbouwende vibe zodat elke vrouw zich onmid-
dellijk op haar gemak voelt. Onze klanten reageren alvast 
laaiend enthousiast”, zegt Tine. “Die leuke reacties en per-
soonlijke berichtjes bewijzen dat hier een markt voor is en 
dat we vooral goed bezig zijn. Dit motiveert ons om op 
hetzelfde elan verder te gaan. Een tevreden klant is goud 
waard. Ze komen graag terug en zorgen voor 
mond-tot-mondreclame.” 

Met haar passie en enthousiasme probeert Tine ook haar 
medewerkers te inspireren. “Ik werk enkel samen met men-
sen met een positieve mind-set die open staan om steeds 
opnieuw bij te leren. Samen groeien is belangrijk. Ik sta 
erop dat iedereen de lat even hoog legt. Mijn klanten moe-
ten stralen en zich na een bezoek aan Föhn Hair Boutique 
mooi en speciaal voelen. We richten ons op vrouwen die 
ontspannende me-time binnen een stijlvol kader mét een 
fantastisch eindresultaat waarderen. Als we daarin slagen, 
ben ik tevreden. We hebben waardering voor het vak, res-
pect voor het haar en we willen mensen gelukkig maken. 
Fantastisch toch?”

“ Mijn klanten  
moeten zich  
mooi en relaxed 
voelen”

SINDS BEGIN FEBRUARI VERWENT 

TINE LALOU VAN ‘FÖHN HAIR BOUTIQUE’

HAAR KLANTEN MEER DAN OOIT. 

ZE VORMDE HAAR KAPPERSZAAK OM TOT

EEN GLOEDNIEUW CONCEPT WAAR

TOTAALBELEVING EN EEN PROFESSIONELE

AANPAK CENTRAAL STAAN.

ADVERTORIAL

Oude Noordlaan 2A . Roeselare

info@fohnhairboutique.be 
www.fohnhairboutique.be

Openingsuren

Enkel op afspraak

0497 55 71 68
Ma - Do: 8:45-17:45 

Vr: 8:30-17:45  
Za: 8:15-15:30


