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Szerzői jogok
 
Az e-book szerzői jogvédelem alatt áll. A könyv másolása, annak bármely részének 
vagy teljes egészének újra publikálása (akár szövegek, akár képek), harmadik fél 
számára való megosztása tilos. Kizárólag a szerző előzetes, írásos engedélyével 
másolható vagy értékesíthető részben vagy egészben. 
 
Ha szeretnéd megosztani ismerőseiddel a könyvet, a másolás helyett kérlek, ajánld 
a honlapot: www.csillamtetovalas.hu
 

 
 

Csillám tetoválás optimális árainak 
kialakítása
A megfelelő árakkal 50-100%-kal több vagy kevesebb 
nyereséged is lehet a csillámos testfestéssel!

Hogy a lehető legnagyobb nyereséged lehessen testfestésen, azon belül is kife-
jezetten a sablonnal készített csillám tetováláson, a legoptimálisabb árak 
kialakításához adok segítséget.

Jól tudom milyen nehéz a megfelelő árat meghatározni egy terméknél, vagy szol-
gáltatásnál. 1999 óta foglalkozom testfestéssel és minden évben átárazom a min-
tákat úgy, hogy a legtöbben kérjék és lehetőleg a legnagyobb haszonnal tudjam 
megfesteni a mintákat. A több mint tíz éve folyamatosan kialakult árak, optimális 
beállítását mutatom most meg neked.

Amiket itt segítségként leírok, azt eddig sehol, senkinek nem mondtam 
el! Csak és kizárólag a www.csillamtetovalas.hu oldalon, az üzleti 
szettet vásárlókkal osztom meg ezeket a különösen hasznos és jól beált 
trükköket. Ezek tudatában neked nem kell több év, hogy a legjobb árakban 
készíthesd el a testfestéseket. 

Több szempontot figyelembe véve, egy átfogó képet adok a helyes árak 
beállításához és a testfestés üzlet beindításához, vagy fejlesztéséhez. A 
minták pontos árait nem adom meg, mert ezek szalononként is el térhet-
nek egymástól.
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1. Inkább olcsón, csak jöjjenek
Ez a pont főleg a fesztiválokon, fürdőkben, utcán dolgozó testfestőkre 
vonatkozik. A szépségszalonokban és a kozmetikákban dolgozókra kevésbé.

Sajnos én is elkövettem azt a hibát, hogy azt hittem az olcsó árak jobban 
vonzzák az embereket. Ez bizonyos szempontból igaz, de így nem állja meg a 
helyét.

Több különböző testfestéssel is foglalkozom, és az egyik megállító táblámra az 
volt kiírva, hogy 500 Ft-tól. Erre a reakció az volt, hogy az emberek tö-
bbsége 500 forintossal a kezében közeledett, vagy adott a gyermekének, 
hogy festessen valamit magára.

A gond az, hogy a mintákból csupán 2-3db volt, ami ennyibe került a többi 
mind drágább volt. De ha 500 Ft volt a vendégnél, vagy csupán ennyit szánt rá, 
nem szívesen fizetett érte többet.

Íme a megoldás!
Soha ne írj a megállító táblára, nagy plakátra árakat, vagy legalábbis ne ezzel 
csábítsd magadhoz a vendégeket, mert azt hiszik minden minta annyiba kerül. Az 
árazott mintákat külön, egy kis lapon, vagy olyan albumba tedd bele, 
amit akkor lát meg a vendég, ha közelebb jön és érdeklődik az árak iránt.

Általában a legelső kérdés. “Mennyibe kerül?” Erre a kérdésre a jó válasz: 
Az árak mintától függően változnak, általában 1.000-1.500 Ft egy minta, 
de ennél vannak olcsóbbak és drágábbak is. Nézd meg a mintaválasztékot 
és a minta mellett látod a pontos árakat.

Természetesen a két ár, amit elmondasz az legyen, amivel neked a minták nagy 
része be van árazva. 

Ezzel a módszerrel, meg tudod mondani úgy az árat, hogy nem beszélsz mellé, 
korrekt választ adsz és a vendég is látja, hogy az ár az általa választott 
mintától függően változik.

A második kérdés. “Meddig bírja? Vagy milyen tartós?” Erre a kérdésre a 
csillám tetoválás minták kezelése lapon találod a megoldást, amit szintén a 
csomagba tettem segédanyagként.
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2. A nagy és kis minták árai
Arányosan a kis és a nagy mintákért nem kérheted el ugyanazt az 
összeget! Úgy érdemes kialakítani az árakat, hogy egy két kis mintát (4-6cm) 
600-800 Ft-ra árazol, a közepes (5-10cm) mintákat 1.200- 1.700 Ft-ra. Van pár 
igazán nagy (15-20cm) mintasablon is, ezeknek az árait 3.000-4.000 Ft-ra is emel-
heted. (Ez akkor igaz, ha tartasz külön nagy mintákat is!) 

Tapasztalatom az, hogy az emberek többsége inkább kis- és közepes min-
tákat kér és ezért 1.000-2.000 Ft-ot ad ki szívesen. (A csomagokban általá-
ban kis- és közepes mintákat találsz.)

 
Érdekesség: 2009-ben az alábbi dolgot próbáltam ki.
A kis minták árait (4-6cm) fölemeltem, 500-800 Ft-ról, 800-1.200 Ft-ra. A 
közepes (5-10cm) minták árait 1.000-1.400 Ft-ról pár száz forinttal, 1.400-
1.800 Ft-ra emeltem. A nagy (15-20cm) minták árait aránytalanul levittem 
3.000- 4.000 Ft-ról 2.000-2.500 Ft-ra.  
 
Érdekes, nem várt dolgot tapasztaltam. A vendégek figyelmen kívül hagy-
ták, hogy a nagy mintákat aránytalanul olcsóbban kaphatják meg. Nem 
érdekelte őket, hogy csak pár száz forint különbség van a nagy és a közepes 
minták között. Továbbra is a kis és a közepes mintákat választották a leg-
gyakrabban. 

Mivel a nagy minták olcsóbak lettek, amiket ezek után sem kértek gyakran, és a 
kis- és közepes mintákat drágábban adtam, amiket ugyanúgy kérték tovább,  
20-30% bevételnövekedésem lett ugyanannyi munkával. 

Ebből kiindulva, a jelenleg elérhető 320db mintából csupán alig 20db mintát 
készítettem nagyra, a többit közepes- és kis mintákra. Így a vendégek olyan 
mintákat találhatnak nálad, amelyek számukra megfelelő méretű. Külön 
jó hír, hogy a kisebb mintáknál a sablonokat is olcsóbban tudod beszerezni!

3. Általánosan elfogadott árak
Az előzőekben, a nagy- és kis mintákért adott árakat figyelembe véve, egy át-
lagos testfestés legoptimálisabb ára 1.500 Ft. Ezért a legfontosabb, hogy 
úgy árazd be a mintákat, hogy lehetőleg ez az összeg legyen a középár. 
(Közepes minták 5-10cm árai.) Ha egyedül (konkurencia nélkül), vagy egy igényes 
szalonban, vagy olyan a vendégköröd, akiknek drágábban dolgozol, a középárat 
akár 1.800-2.000 Ft-ra is felviheted. Sőt olyat is láttam már, ahol 3.000 Ft volt a 
legkisebb minta ára. A tapasztalatom az, hogy 2.000 Ft feletti mintákat lényegesen 
kevesebben kérnek. Nálam ez a választó határ.

Fontos! A www.csillamtetovalas.hu oldalon található mintákat, a fentieket figy-
elembe véve, úgy alakítottam ki, hogy egy átlagos mintasablon mérete 5-10cm, 
ára 150 Ft körül legyen. Így 8-10-szeres haszonnal tudod a mintákat elkészíteni.
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4. A sablon méretei és árai
A sablonok úgy vannak kialakítva, hogy a minták a lehető legjobban kitöltsék a 
helyet. Mégis vannak olyan minták, amik ugyanakkora sablonon a kinyúló 
indák, hegyes végek miatt kisebbek, mint egy kerek, telt forma.
 

Mindkét sablon 5x8cm, de jól látható, hogy milyen sok különbség van a minták 
nagysága között. 

A vendégeket az elkészült minták nagysága és ára érdekli, és nem a sablon nagy-
sága és ára. Ezért ne a mintasablon beszerzési árai alapján alakítsd ki az 
árakat, hanem a minták alapján! 

A mintasablonok méretük szerint mindig azonos árban vannak. Egy 5x8cm sablon 
ára 120 Ft. De egy ilyen méretű sablonba vékonyabb, kisebbnek látszó, és vas-
tagabb, nagyobb minták is lehetnek. 

Egy 5x8cm mintasablonnal készített mintát 1.000 Ft-ért, míg egy másik
ugyanakkora sablonon található mintát akár 2.000 Ft-ért is adhatsz, attól 
függően, hogy mekkora minta van a sablonon. Így az egyik mintán kevesebb, 
a másikon több hasznod lesz.

Ne félj attól, hogy ezt kihasználják a vendégek, ugyanis ők mintát választanak és 
nincsenek tudatában, melyik minta mekkora sablonon van.
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5. Árak színezés alapján
A csillám tetoválás kiszínezése csillámporral az egyik legidőigényesebb munka-
folyamat. Ezért egy mintának akár 2 árat is adhatsz. 

Egyik ár: ha egy mintát csak egyszínűre festesz. (Ez lehet olyan szín, amit a 
vendég választ.) 

A másik ár: ha több színnel fested ki a mintát, pl. a virág levelét zöldre, a 
virág szirmait pirosra, esetleg ezt is több árnyalatban.  

A két ár között 10-30% eltérés lehet. Ennél nagyobb különbséget már nem 
érdemes tenni a két ár között, mert akkor sokan csak egy színnel kérik a mintát. 

6. A legfontosabb hogy szép és tartós  
legyen a minta!
A vendégnek két dolog számít:
1. Szép legyen az elkészített munka.
2. Tartós legyen, ne kopjon le másnapra. (Ha 5-10 napot bír a minta az már 
elegendő.)

Ha ezt a két dolgot tudod lejesíteni, szinte biztos lehetsz benne, hogy legközelebb 
ismét jönni fog festetni a vendég. A szép mintát a mintasablonokkal könnyen 
elkészítheted, a tartósság miatt pedig a ragasztó lesz a felelős, ami 7-14 napig is 
tartja a csillámport a bőrön.

Minden üzleti csomaghoz tettem egy leírást, Csillám tetoválás minták 
kezelése címmel. Ezt add oda a vendégnek, ha elkészítetted neki a mintát, had 
olvassa el mire érdemes vigyáznia, vagy mond el neki szóban.
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7. Gyors munka magas árak 
Hallottam már olyat testfestőktől, hogy azért dolgoznak szabad kézzel, hogy 
lássák, milyen szépen tud rajzolni és így többet kérhet a munkájáért, mintha sa-
blonnal dolgozna.

Mint azt már fentebb írtam, a vendéget csak a végeredmény érdekli. Azaz 
szép és tartós legyen az elkészült minta. A vendéget soha nem fogja érde-
kelni, hogy sablonnal 5 perc alatt elkészítetted a mintát és 1.500 Ft-ot kértél 
érte! 

Hidd el, ha szabad kézzel, 15-20 perc alatt ugyanazt a mintát 2.000 Ft-ért készíted 
el neki, inkább a sablonnal készített olcsóbb, de ugyanolyan szép végered-
ményt fogja választani. 

A sablonok legnagyobb előnye, hogy mindig szép mintát készíthetsz vele, 
ráadásul 2-3-szor olyan gyorsan. Ebből kifolyólag 2-3-szor annyi pénzt is 
kereshetsz! 

Én régen dekorációkat szabad kézzel festettem falakra. Jelenleg pedig a testfestő 
mintasablonokat rajzolok, tervezek meg, de a vendégeknek én is sablonnal 
készítem a mintákat. Gyorsabb és szebb lesz a végeredmény, nem beszélve arról, 
hogy a minták mindig ugyanakkorák lesznek, amiből jobban tudsz az anyagkölt-
ségrel is számolni.
 
 

 

8. Árazás minták alapján
Létezik egy-két igazán sláger minta, amit rengetegen kérnek. Igaz hogy ezek 
nem nagyobbak, mint a többi minta, és elkészíteni is ugyanolyan, mint bármelyik 
mintát, mégis kérhetsz picivel többet értük.

Nálam a Playboy nyuszi és a Hello Kitty van picivel drágábbra árazva. Sokat nem 
érdemes rá tenni, 100-200 Ft-tal viszont nyugodtan adhatod drágábban az 
olyan mintákat, amiket többször szoktak kérni. 

Nézd meg, hogy nálad melyik minták lesznek a sláger minták, és azokat pár száz 
forinttal többért is adhatod a többi mintához képest. Sokat nem érdemes rátenni 
aránytalanul, mert becsapásnak érezhetik a vendégek. 

Ezt a technikát a kevésbé népszerű mintákra is alkalmazhatod, csak ott 
olcsóbbra árazd ezeket be. Igaz, hogy ezeket a mintákat kevesebben fogják 
kérni, ha kevesebb embernek tetszik, de legalább így olcsóbb árakat is talál-
nak nálad és nem az a benyomás alakul ki a vendégben, hogy drágán dolgozol. 
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9. Díszítő kövek árazása
Tarthatsz pár díszítő követ is, hasonlóakat, mint a körömdíszítéshez. Itt an-
nyi a különbség, hogy a kövek nagyobbak (3-4mm), mint a körömdíszítéshez 
használatosak. A nagyobb kövek jobban mutatnak a csillámos testfes-
tésekben.

A mintának legyen egy ára, és a köveknek külön darab ára. Egy kő felrakása pl. 
50-150 Ft is lehet pluszban, a kövek nagyságától és minőségétől függően.

Így, ha egy mintát 1.200 Ft-ért készítenél el, de rá tudod venni a vendéget, hogy 
teszel bele neki 3db követ, máris 1.500 Ft lesz a festés. 

Ezzel a technikával, kevés plusz befektetéssel, 10-20% bevételnöveke-
désed is lehet!
 

A kövek felrakása:
A köveket az átlátszóvá vált ragasztóba tudod belenyomni. A festésnél először 
rakd fel a köveket, és utána fesd ki a mintát csillámporral. A ragasztóba 
szórt csillámporra ugyanis már nem ragad bele a kő.

Tipp: Készíts minden festésedről fényképet, amin meg tudod mutatni milyen 
kövekkel és kövek nélkül ugyanaz a minta. Így sokkal könnyebben meggyőzheted 
a vendéget. 
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10. Árazás a konkurencia alapján
Az árak kialakításánál fontos figyelembe venni a konkurencia árait is, ha vannak. 
Kozmetikában, szépségszalonokban ezzel nem kell foglalkozni, hiszen ott nem 
megy el máshová a vendéged. 

Strandon, utcán, fesztiválokon és egyéb rendezvényeken viszont fontos, ha több 
testfestő ül egymás közelében, akár pár méterre egymástól. Nem árazhatod 
túl a mintákat, hiszen átsétál 5méterrel arrébb, és megcsináltatja fele annyiért, 
még akkor is, ha nem lesz olyan szép. Ebből kifolyólag alul sem érdemes áraznod, 
hiszen akkor nem keresel. 

Ilyenkor a legfontosabb, hogy megnézd ki, hogy dolgozik. Nézd meg, milyen 
mintái vannak, miből választhatnak a vendégek nála. Nézd meg, mivel dol-
gozik és hogyan. Mennyire igényesen néz ki a környezet, ahol dolgozik. Ez alap-
ján a saját munkádból és kínálatodból kiindulva érdemes kialakítani az 
árakat.

11. Igényesség és árak
Sajnos ezt sok testfestő nem veszi figyelembe és rendezetlenül, százszor fé-
nymásolt lapokról, vagy csúnya, torz, szabadkézzel megrajzolt minták-
ból választhat a vendég. Már ha választ. Jó esetben választ, rossz esetben 
pedig csak odébbáll. 

Az oldalon beszerezhető poszterek gyönyörűen kidolgozottak, szépen meg-
tervezettek, amiről a vendégek szívesen választanak mintát. A mintasablonokon, 
kivétel nélkül aprólékosan megtervezett, kiváló mintákat találsz.
Ezekkel az anyagokkal és felszereléssel olyan környezetet alakíthatsz ki, ami 
a legigényesebb vendéget is leveszi a lábáról. Így magasabb árakat is el 
tudsz fogadtatni a vendégel már az első benyomás alapján is.

Az oldalon mindent beszerezhetsz, hogy igényesen ki tudd alakítani a helyedet. 
Ráadásul, töredék áron, mint ha magadnak kellene megtervezned, kitalálnod és 
legyártatnod mindent. Használd ezeket a kiegészítőket, posztereket, hiszen igenis 
számít a kinézet és a csomagolás.
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12. Szezonális árak
Gyakori tapasztalat, hogy egy terméknek, vagy szolgáltatásnak szezontól 
függően változik az ára. Gondolj csak a dinnye, vagy a Balaton parti tetováló 
szalonok áraira. 

A testfestés pontosan ilyen szolgáltatás. Ha nem olyan helyen dolgozol, ahol 
csak szezonban vagy bizonyos ideig lehetsz, (strand, fesztiválok, stb.) hanem fix 
helyed van egész évben, mint a kozmetikák, szépségszalonok, akkor nyugod-
tan emelheted vagy csökkentheted az áraidat a szezonhoz vagy valami-
lyen eseményhez pl. szilveszterhez viszonyítva. 

A csillám tetoválásnak és semmilyen egyéb testfestésnek nincs fix ára, 
amihez viszonyítanak a vendégek. A lényeg, hogy mindenki jól járjon és a ven-
dég elégedetten távozzon!

+1. Plusz-mínusz 50%
Az árakat az elküldött laminált árlapon, a fent leírtakból kiindulva, folyamato-
san alakítsd. Addig emeld vagy csökkentsd az árakat, amíg a legoptimáli-
sabb eredményt el nem éred. 

A laminált lapra vékony alkoholos filctollal írd be a számodra megfelelő 
árakat. Az árakat a fóliával védett lapról alkohollal, körömlakklemosóval bármikor 
lemoshatod és könnyen változtathatsz rajtuk. Ezt a lapot le is fénymásolhatod, és 
ha több helyen is dolgozol, más árakat is használhatsz.

Így könnyen előfordulhat, hogy ugyanazt a mintát akár 50%-kal drágábban is 
tudod, vagy olcsóbban kell adnod. 

Ami egyáltalán nem baj! Arra törekedj, hogy olyan árat alakíts ki, amivel 
megéri elkészíteni a mintát és a vendégek is szívesen festetnek többször 
is.
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További segítség
Ha további segítséget szeretnél kérni a csillám tetoválások elkészítésé-
vel, vagy az üzleti kialakítással kapcsolatban -Mit, hogyan csinálj?- az 
alábbi elérhetőségeken kereshetsz, ahol örömmel leszek a segítségedre!

 
Vincze Zoltán
www.csillamtetovalas.hu
info@csillamtetovalas.hu
Tel: +36/20/32-91-459
 
Ezt az e-könyvet folyamatosan bővítem. 
Kérlek, az info@csillamtetovalas.hu e-mail címre írd meg, hogy menyire 
volt hasznos, amit olvastál és miről szeretnél még a továbbiakban is hal-
lani. Ezeket figyelembe véve kerülnek az újabb leírások a könyvbe.
 
Ui:
A leírtakat saját tapasztalat alapján gyűjtöttem össze, amelyek valóban kipróbált 
módszerek. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget segítenek, és sok jó 
ötletet adnak a megfelelő árak kialakításában, és az üzlet beindításá-
ban.Természetesen a leírt ötletek egyike sem szentírás, ezért bármikor módo-
síthatsz rajtuk, ha úgy érzed te mást tapasztaltál. A lényeg, hogy ötletet meríts a 
csillám tetoválások megfelelő árainak kialakításához és az üzlet beindításához.

Ezzel a csillám tetoválás módszerrel, és a fent leírtakkal olyan profi 
testfestő vállalkozást tudsz kialakítani, amivel valóban megéri foglakozni! 

Ebben a továbbiakban is a segítségedre leszek. Ha valamilyen újdonságot, 
akár új ötleteket szerzek, vagy akár a megvalósításhoz szükséges anyagok-
kal kapcsolatban tapasztalok, valami újat, e-mailben azonnal megosztom veled! 
Így folyamatosan lépést tarthatsz a csillám tetoválás testfestéssel, és 
beépítheted a vállalkozásodba.

Sok sikert, sok elégedett vendéget és eredményes munkát kívánok a 
csillám tetoválások elkészítéséhez!  

Üdvözlettel: Vincze Zoltán


