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Fátrai Krisztina

Új KorSzaK
Fátrai Krisztina ezüstkoszorús fodrászmester immár 
a Schwarzkopf Professional csapatát erősíti. 
Ennek apropóján beszélgettünk vele elhivatottságról, 
szakmaszeretetről és még sok minden másról.

s Szerinted mi a siker titka?
Annak, hogy sikeres szakemberré váljon valaki, több kri-
tériuma is van. Fontos, hogy a munkád során mindig
naprakész légy, legyen szó vágástechnikáról, melírtech-
nikáról, hajformázásról vagy a vegyszeres munkákban
az anyaghasználatról. A kommunikáció, az üzletvezetés,
a marketing mind-mind a munkánk része és folyamato-
san fejlődni kell.  
sMilyen a jó szolgáltatás?
A vendégek elégedettsége a legfontosabb! Amikor egy
vendég ránk bízza a frizuráját, akkor a mindennapi meg-
jelenését bízza ránk, ami nagyon sok mindent meghatá-
roz az életében. Ha a frizura nincs rendben, ha előnyte-
len, ápolatlan, akkor ez kihat az egész megjelenésére,
önbizalmára stb..
sNem félsz a monotóniától?
20 éve dolgozom a szakmában. Mindig arra törekedtem,
hogy munkám során a legtöbbet hozzam ki magamból. Azt
az érzést nem ismerem, hogy unom, amit csinálok, hogy
nincs kedvem dolgozni menni, oktatásokat tartani. Talán
azért, mert mindig kerestem az új kihívásokat, fel adatokat.
Kihívást jelent egy új technika megismerése, új anyagok
használata. Ezek mind a szakmai fejlődésemet segítik. Kol-
légákkal beszélgetve többször hallottam, hogy már megko-
pott az elhivatottság: ami egykor a szakma iránti szerelem
volt, az mára unalmassá vált. Ilyenkor szoktam ajánlani,
hogy menj, láss, tanulj! Ha csak a szalonban dolgozol az ke-
vés a megújuláshoz, a feltöltődéshez. 
sMiért döntöttél úgy, hogy mostantól a Schwarzkopf

Professio nal-t képviseled?
Szakmailag úgy éreztem, hogy új kihívásokra van szük-
ségem, ami segít a szalonmunkában is. Az oktatások-

nál, bemutatóknál újabb lendülettel folytathatom azt,
amiben elhivatott vagyok: gondolataim, tudásom áta-
dását.
A döntés nagyon nehéz volt, de úgy éreztem, meg kellett
tennem. Ez a változás, új energiát és inspirációt ad ne-
kem, ami a munkámra is nagy hatással lesz. 
Még a hivatalos megjelenés előtt megismerkedhettem
az új Igora Royal hajszínváltoztató családdal. A termék
kiemelkedő minősége, színhűsége és intenzitása garan-
cia számomra, hogy továbbra is olyan festéket haszná-
lok majd munkám során, melyben tökéletesen megbíz-
hatok.
sMit jelent számodra a Schwarzkopf Professional?
Mindenekelőtt a partnerséget: az együttműködésünk
elején bevontak az aktuális projektekbe, így az új Igora
Royal bemutatóján és a roadshow-n egyaránt külön be-
mutatóval lépek fel. Minden segítséget megkapok ah-
hoz, hogy egy olyan előadást nyújthassak közönsé-
gemnek, ami tükrözi az egyéniségemet. A mostani be-
mutatónál egyébként az Essential Looks egyik trendje
inspirált, amit élőben is láthattam Berlinben. 
sMik a közeljövőre a szakmai terveid?
Mindig sok terven van: legyen szó oktatásról, szalon-
munkáról vagy bemutatókról. Úgy érzem, hogy a leg -
újabb terveim megvalósításához a Schwarzkopf
Professional-től megkapom azt a támogatást, mellyel
szakmai fejlődésem biztosítva lesz a jövőben. Az okta-
tásaimat továbbviszem a márka keretein belül, és bőví-
tem is őket. A www.fatrai.hu weboldalamon folyama-
tosan hírt adok majd erről. Hosszabb távú tervem,
hogy a Schwarzkopf Professional nemzetközi bemuta-
tó csapatának tagja legyek.Pr
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