
JESTEŚMY MARKĄ SKUPIONĄ NA STYLISTACH, 
DLATEGO NASZĄ PASJĄ SĄ PIĘKNE WŁOSY. 

 
CIĄGLE DĄŻYMY DO UDOSKONALENIA – KOLORU, 

KONDYCJI I TEKSTURY WŁOSÓW – 
NIEUSTANNIE BADAJĄC I ROZWIJAJĄC 

WIODĄCE I WYRÓŻNIAJĄCE NAS TECHNOLOGIE. 

GOLDWELL – 
CO JEST DLA NAS WAŻNE

DEDICATED TO HAIR PERFECTION



Edukacja, rozwój, motywacja i kreatywność to podstawy pracy każdego stylisty i
podstawy funkcjonowania każdego salonu fryzjerskiego. Oddajemy w Wasze ręce
katalog szkoleń, który wprowadzi Was w świat edukacji Goldwell. Edukacji, która

przeniesie każdego stylistę i właściciela salonu, na jeszcze wyższy poziom
umiejętności fryzjerskich i biznesowych.

Niezależnie od poziomu zaawansowania w prowadzeniu biznesu czy pracy z
klientem przy fotelu, każdy z Was znajdzie w tym katalogu propozycje, które

pozwolą mu podejść do pracy z nowym spojrzeniem, większą motywacją i radością z
tworzenia piękna. Z nami rozwiniesz się w strzyżeniach, koloryzacji, stylizacji czy

upięciach, w prowadzeniu swojego biznesu i panowaniu nad procesami
zachodzącymi w salonie.

NADSZEDŁ CZAS
NA NOWE INSPIRACJE

Serdecznie zapraszam na szkolenia Goldwell!
Z nami osiągniesz więcej! 



Odkryj Koło Usługi Goldwell 
www.goldwell.com

Zamień każdą wizytę w salonie w wyjątkowe doznanie – zapewniając 
indywidualną konsultację, najnowsze techniki i wysokiej jakości i skuteczności 

produkty stworzone dla uzyskania najlepszych efektów.
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KOŁO USŁUGI GOLDWELL

DLA NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI. 

KOŁO USŁUGI
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5 KROKÓW DO PERFEKCJI
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Zostań prawdziwym mistrzem w dziedzinie, którą kochasz.
Dołącz do programów Goldwell Master Series i dowiedz się wszystkiego

co musisz wiedzieć, żeby zostać najlepszym w tym co robisz. Każdy program
składa się z interaktywnych szkoleń, które krok po kroku przeprowadzą Cię 

przez różne obszary przygotowania mistrzowskich fryzur.

Koloryzacja, cięcie, stylizacja, tekstura – przenieś swoje umiejętności
na nowy poziom.

GOLDWELL MASTER SERIES

ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ 
W MISTRZOSTWO



Przenieś eksperckie umiejętności na wyższy poziom – 
zostań GOLDWELL MASTER COLORIST.

» Master Colorist to wyjątkowy program szkoleniowy zakończony certyfikacją zgodną 
ze standardami Goldwell uznawaną na całym świecie.

» Master Colorist przekazuje mistrzostwo w koloryzacji zapewniając pewność w wykonywaniu 
usług, kreatywność i podążanie za trendami oraz spełnienie wymagań stylistów

» Podróż, która osiągnie najwyższy poziom profesjonalnej wiedzy i mistrzostwo 
w każdym segmencie.

COLOR ELUMENATION

CONSULTATION SPECIALIST 

COLOR CORRECTION SPECIALIST

COLOR TREND

Mistrzowskie trendy i inspiracje » Kreatywność

Mistrzowskie techniki koloryzacji i konsultacji » Zastosowanie

Mistrzowskie Standardy Goldwell i Droga do Sukcesu » Pewność siebie

» Demipermanent Color Mastery + Komunikacja + Konsultacja w salonie fryzjerskim

» Permanent Color Mastery + Lightening Mastery

» Elumen Mastery + Cykl Usługi + Rekomendacja produktów i usług

» Foiling Mastery + Egzamin

COLOR LAB

COLOR FORMULATION / TECHNIQUE SPECIALIST

GREY COVERAGE SPECIALIST

COLOR ARTIST

COLOR TECHNICIAN

COLOR SPECIALIST

ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ DO KOLORYZACJI
W MISTRZOSTWO



Cena szkolenia: 5 219 zł brutto / 8 645 NPP

Mistrzowskie zastosowanie koła usługi i standardów pracy.
Bycie ekspertem koloryzacji oznacza posiadanie dogłębnej wiedzy 

o produktach, technikach i akcesoriach.
 

Dowiesz się w jaki sposób włączyć system koloryzacji Goldwell 
do kompleksowej usługi, którą pokocha każdy klient. 

Zostaniesz COLOR TECHNICIAN.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

» Konsultacja z klientem na najwyższym poziomie. 

» Dogłębna wiedza na temat produktów Goldwell i ich działania. 

» Kreowanie wizerunku, który tworzy więcej niż tylko koloryzacja. 

» Jak rozmawiać z klientem i zachęcać do zabiegu koloryzacji. 

» Informacje na temat wielowymiarowej koloryzacji. 

» Receptury dla uzyskania pewnego pokrycia siwizny,

doskonałej trwałości i równomiernego efektu. 

» Inspirujące warsztaty praktyczne umożliwiające zdobycie prawdziwego 

mistrzostwa w koloryzacji włosów i czerpanie z tego radości. 

jak stosować produkty Elumen dla uzyskania
lepszego efektu koloryzacji u klientki,
jak dobierać kolor do rodzaju włosów klientki,
technikę nakładania produktu w foliach,
techniki nakładania folii,
jak powiększyć ilość usług w salonie o usługę
koloryzacji premium Elumen dla najbardziej
wymagających klientek.

Mistrzostwo w koloryzacji Elumen.
Mistrzostwo w technikach z użyciem folii.

Praktyczny warsztat pokazujący:

 
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Różnorodne rozwiązania w koloryzacji włosów, które
odpowiadają rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom
klientów. 
Usługa pokreślenia połysku włosów.
Usługa koloryzacji włosów. 
Usługa tuszowania siwizny.

Wprowadzenie do programu i standardy obsługi
klienta.
Mistrzostwo w demi-permanentnej koloryzacji.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

III ZJAZD

I ZJAZDCOLOR TECHNICIAN

14

25-26.04.2023HAIR ACADEMY
GDAŃSK

KATOWICE 23-24.04.2023

Jak osiągnąć 100% pokrycie siwizny.
Jak osiągnąć trwałość koloru oraz równomierne
pokrycie.
Jak podkreślić naturalne piękno klientek z kolorami
włosów blond.
W jaki sposób bezpiecznie pracować ze środkami do
dekoloryzacji włosów.

Mistrzostwo w permanentnej koloryzacji. 
Mistrzostwo w rozjaśnianiu włosów.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

II ZJAZD

16-17.05.2023HAIR ACADEMY
GDAŃSK

KATOWICE 28-29.05.2023

20-21.06.2023HAIR ACADEMY
GDAŃSK

KATOWICE 25-26.06.2023



Przenieś eksperckie umiejętności na wyższy poziom –
zostań GOLDWELL MASTER STYLIST.

 
Pawdziwa fryzura to nie tylko strzyżenie i kształt,

to płynne połączenie obydwu.
Program Goldwell Master Stylist poprowadzi Cię

krok po kroku na najwyższy poziom ekspercki.

Podstawowe kształty

w strzyżeniach

» Styliści na wszystkich poziomach

» Szkolenie 3-dniowe

Współczesne kształty 

w strzyżeniach

» Styliści z doświadczeniem

» Szkolenie 2-dniowe

Zaawansowane

kształty w strzyżeniach

» Styliści z doświadczeniem

» Szkolenie 2-dniowe

ESSENTIAL SHAPES CONTEMPORARY SHAPES ADVANCED SHAPES

ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ DO STRZYŻEŃ 
W MISTRZOSTWO



Zaawansowane kształty.

Styliści z doświadczeniem (po szkoleniach

Essential Shapes oraz Contemporary Shapes).
Stworzysz wyraziste i ekscytujące fryzury.
Zastosujesz sekcje niełączone przy wykonywaniu
strzyżenia. Poznasz podstawowe
zasady tworzenia zaawansowanych sekcji
niełączonych. Przełamiesz granice kreatywności
dzięki nowoczesnemu podejściu do
zaawansowanych fryzur.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 2 770 zł brutto / 5 900 NPP

Styliści z doświadczeniem.

Stworzysz współczesne, proste do wykonania w salonie 

fryzury. Zastosujesz w strzyżeniu i koloryzacji sekcje 
niełączone, które podkreślą i wzmocnią kreatywne 
kształty. Odkryjesz różnorodne formy stylizacji 
kształtów rozszerzające możliwości wykończenia 
fryzury. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 2 660 zł brutto / 5 665 NPP

Styliści będący na wszystkich poziomach.

Zrozumiesz podstawy strzyżeń dzięki przypomnieniu zasad 

i sposobu ich wykonywania. Nauczysz się pracować zgodnie 
z metodologią. Zdobędziesz wskazówki w jaki sposób do 
wybranego kształtu dobrać technikę i kolor, aby uzyskać 
doskonały efekt. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 3 454 zł brutto / 6 435 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

Trzy inspirujące szkolenia z cięć zabiorą Cię w ekscytujący świat kształtów i form.
To będzie prawdziwa podróż - udoskonalisz swoje umiejętności, osiągniesz perfekcyjną technikę 

i kreatywność bez ograniczeń!

ADVANCED SHAPES

ESSENTIAL SHAPES

CONTEMPORARY SHAPES

STRZYŻENIA

15-17.05.2023
04-06.09.2023

23-24.10.2023

04-05.12.2023



Właściwe określenie struktury włosa.
Zastosowanie odpowiednich produktów.
Trening nawijania wałków na główce.
Doprecyzowanie technik - modelowanie.

ESSENTIALS IN TEXTURE.
 

Zostań prawdziwym ekspertem w dziedzinie zmiany tekstury włosów.
Dowiedz się wszystkiego co najważniejsze na temat: produktów, usług
i technik. Przenieś wiedzę teoretyczną w praktykę i stań się TEXTURE

TECHNICIAN.
 

KORZYŚCI DLA CIEBIE:
» Informacje na temat przekształceń kształtu i tekstury włosów

» Wiedza teoretyczna i warsztaty przekształceń
» Techniki gwarantujące doskonałe efekty

» Poznanie wszystkich produktów Goldwell w segmencie przekształceń włosów

MASTER TEXTURE Trwała ondulacja
Powyższe szkolenie to 1-dniowy intensywny kurs, który wprowadzi Cię od
podstaw w świat trwałej ondulacji. Podczas szkolenia poznasz procesy
zachodzące w trakcie przekształcenia włosów, zapoznasz się z rodzajami
płynów do trwałej ondulacji, przejdziesz trening różnych technik nawijania
włosów na wałki oraz wykonasz zabieg trwałej ondulacji. Nauczysz się
wszystkiego o rodzajach skrętu, o tym w jaki sposób regulować intensywność
loków i jak pielęgnować włosy po zabiegach trwałej ondulacji, aby loki
zachowały zawsze świeży i sprężysty wygląd.

Program szkolenia:

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

TEXTURE TECHNICIAN

Cena szkolenia: 1 203 zł brutto / 2 560 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

15.05.2023
02.10.2023



Topchic i Colorance tworzą wyjątkowy system
koloryzacji Goldwell. Usługi z jego wykorzystaniem
wykraczają daleko poza możliwości pracy
standardowymi oksydacyjnymi produktami do
farbowania. Wyjątkowy system dozowania
i nanoszenia farby – Depot System – zainteresuje
każdego fryzjera oraz klienta salonu.

Program:
Szkolenie wprowadzające do technologii pracy
z Topchic Hair Color. Multimedialne prezentacje
technologiczne oraz trening koloryzacji z pracą na
modelkach.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 400 zł brutto / 850 NPP

Rozjaśnianie włosów przy użyciu farb rozjaśniających
i środków do dekoloryzacji, to jeden z najczęściej
wykony- wanych zabiegów w salonach.
Technologicznie trudny, ale wykonywany
prawidłowo przynosi wspaniałe efekty. Dowiedz się
jak spełnić oczekiwania wszystkich tych klientek,
które życzą sobie lśniących, promienistych,
a jednocześnie pięknych odcieni blond.

Program:
Szkolenie wprowadzające do technologii pracy
z Topchic Hair Color poziomy 11 i 12 oraz
z produktami do rozjaśniania Oxycur Platin, SilkLift.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 400 zł brutto / 850 NPP

Elumen, to wyjątkowy produkt, który zachwyca
swoją magią. Jest niepowtarzalny w swoim
działaniu i daje efekty, które zachwycają Klientów.
Oparty na wyjątkowej technologii pigmentów
bezpośrednich, pozbawiony amoniaku,
pielęgnujący włosy w trakcie zabiegu, pozwalający
na uzyskanie czystych soczystych bardzo
kreatywnych odcieni takich jak czerwień, zieleń, róż,
czy granat, ale również klasycznych odcieni brąz,
czy blond.

Program:
Szkolenie wprowadzające do technologii Elumen 
i Elumen Play. Multimedialne prezentacje
technologiczne oraz trening koloryzacji z pracą na
modelkach. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 400 zł brutto / 850 NPP

Szkolenia wprowadzające w świat technologii produktów Goldwell. 
Przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają pracę w technologii Goldwell lub 

chcą poszerzyć swoją wiedzę technologiczną dotyczącą produktów.

TOPCHIC I COLORANCE

BLONDY I ROZJAŚNIENIA

ELUMEN I ELUMEN PLAY

TECHNOLOGIA

26.03. | 23.04. |  28.05.  
 25.06. | 30.07. | 20.08. 
24.09. | 29.10. | 03.12.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

KATOWICE
16.04. | 14.05. | 18.06.
16.07. | 20.08. | 17.09.
15.10. | 26.11.

WARSZAWA
26.03. | 23.04. | 21.05.  
 25.06. | 23.07. | 20.08.
24.09. | 22.10. | 26.11.

27.03. | 24.04. | 29.05.
26.06. | 31.07. | 21.08.
25.09. | 30.10. | 04.12.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

KATOWICE
13.03. | 17.04. | 15.05.
19.06. | 17.07. | 21.08. 
18.09. | 16.10. | 27.11.

WARSZAWA
27.03. | 24.04. | 22.05.
26.06. | 24.07. | 21.08.
25.09. | 23.10. | 27.11.

02.04. | 02.07. 
01.10. | 19.11.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

KATOWICE 26.03. | 04.06.
01.10. | 03.12.

WARSZAWA 02.04. | 02.07.
01.10. | 03.12.



Dwudniowe szkolenie z  zakresu podstawowych
technik strzyżeń dla początkujących fryzjerów,
uczniów, stażystów, osób chcących się
przekwal i f ikować,  którzy chcą doskonal ić  i  rozwijać
swoje umiejętności .  W programie szkolenia zawarty
jest  dobór fryzury do indywidualnych potrzeb
Klienta,  techniki  strzyżeń,  podstawy personal izacj i
f ryzury oraz styl izacja końcowa. Proste,  szybkie
techniki  strzyżeń dające sol idną podstawę do pracy
z kl ientami i  do dalszego rozwoju.

» Poznasz zasady doboru fryzury do kształtu twarzy.  
»  Przyswoisz techniki ,  które pozwolą Ci  na uzyskanie
pożądanych efektów na włosach.  
»  Nauczysz s ię doboru odpowiednich technik do
rezultatów, które zamierzasz uzyskać.  
»  Spróbujesz swoich umiejętności  na główkach
szkoleniowych.  
»  Przećwiczysz poznane techniki  w kameralnym
środowisku.  
»  Zdobędziesz wiedzę i  umiejętności  pozwalające na
samodzielną pracę z kl ientem zaraz po ukończonym
szkoleniu.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

12-13.09.2023

Uczestnik wykonuje cztery techniki  na dwóch
główkach przechodząc od włosów długich po włosy
krótkie.  Jednocześnie podczas pracy wykorzystuje
wszystkie fundamentalne techniki  poznane na I
etapie szkolenia oraz 3 kształty  koło,  kwadrat  i
t rójkąt .  Strzyżenia zaprojektowane odpowiednio dla
włosów długich,  średnich oraz krótkich.

19-20.06.2023
27-28.11.2023

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

ABC CIĘCIA 

Cena szkolenia: 2 140 zł brutto / 3 990 NPP

Cena szkolenia: 2 583 zł brutto / 4 815 NPP

ABC CIĘCIA II



 Zapraszamy Państwa na wyjątkowe, dwudniowe szkolenie z zaawansowanej koloryzacji
włosów. Szkolenie prowadzi dwóch instruktorów, którzy część teoretyczną przekażą w

sposób dogłębny i pokażą jak wykorzystać ją podczas praktycznej - zaawansowanej
pracy na modelkach. W trakcie szkolenia nie boimy się sięgać po tzw. trudne

przypadki, z którymi w codziennej pracy spotyka się każdy fryzjer. Na szkoleniu
nauczysz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia. 

Podczas pierwszego dnia otrzymasz usystematyzowaną wiedzę teoretyczną popartą
doświadczeniami z pracy w salonie, poznasz nietypowe formuły łączenia kolorów,

chemia fryzjerska przestanie być Ci obca, skala PH będzie zrozumiała, a koło Ostwalda
będzie Twoim podstawowym narzędziem. Na szkoleniu poznasz zalety prawidłowo

przeprowadzonej konsultacji z klientem, a także nauczysz się jak planować koloryzację
w kilku etapach. Dzięki zdobytej wiedzy wykluczysz błędy często popełniane przez
kolorystów, ale również zdobędziesz pewność siebie przy podejmowaniu decyzji. 

W drugim dniu przełożymy zdobytą wiedzę na praktykę. Praca na modelkach.
Instruktorzy będą dla Ciebie wsparciem w doborze prawidłowego rozwiązania.

Nauczysz się podchodzić indywidualnie do każdego przypadku, stworzysz
odpowiednie mieszanki kolorystyczne w celu uzyskania pożądanego efektu,

uruchomisz swoją wyobraźnię oraz poznasz tajniki pracy wychodząc poza ramy
technologiczne.

 
Przebieg szkolenia:
·podstawy chemiczne preparatów fryzjerskich, 
·świadoma praca ze skalą PH,
·zachowanie prawidłowej kolejności zabiegów, 
·prepigmentacja,
·tworzenie planu rutyny pielęgnacyjnej,
·prawidłowe czytanie koła Ostwalda,
·tworzenie etapowego planu koloryzacji,
·poszerzanie umiejętności w temacie konsultacji,
·kreatywne podejście do krycia siwizny,
·wieloetapowe tonowanie,
·matematyka pigmentu,
·praca praktyczna na modelkach.

 
Zapewniamy materiały szkoleniowe.

KOLORYZACJA DLA ZAAWANSOWANYCH

Cena szkolenia: 1 897 zł brutto / 3 535 NPP

19-20.03.2023
HAIR ACADEMY
GDAŃSK

WARSZAWA 28.29.05.2023



Teorię.
Prezentację stylizacji.
Warsztaty na główkach .
Warsztaty na modelkach.

Szkolenie ''Warsztaty Glamour'' to inaczej nauka o stylu.
Podzielone jest na dwa dni treningu.

 
 

Dzień pierwszy to zapoznanie się z geometrią twarzy, dobór do
niej odpowiedniej linii fryzury oraz przygotowanie włosów zgodnie

z ich strukturą i pożądanym stylem. Nauczysz się jak na bazie
syntetycznych włosów wykonać hollywoodzkie fale i warkocze

bokserskie. To fryzury, które królują na salonach od poprzedniego
sezonu.

 
Dzień drugi to upięcia i stylizacje o jakich marzy większość

klientek. W czasie szkolenia nauczymy Cię jak wymodelować,
pokręcić i zwiększyć objętość włosów, a także przećwiczymy fryzury
z wykorzystaniem włosów dopinanych i wspólnie w trakcie treningu

stworzymy cztery fryzury.
 

 Szkolenie podzielone jest na cztery bloki:

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

WARSZTATY GLAMOUR

Cena szkolenia: 1 845 zł brutto / 3 440 NPP

24-25.04.2023
02-03.10.2023

HAIR ACADEMY
GDAŃSK



Cena szkolenia: 2 797 zł brutto / 5 955 NPP

Dwudniowe szkolenie z zaawansowanej pracy z rozjaśnianiem włosów,
tonowaniem i odcieniami blond.
Zaawansowana wiedza technologiczna dotycząca rozjaśnień łączona jest z praktyką
i techniczną pracą na modelkach. Uczestnicy otrzymują dogłębną wiedzę w
tematyce rozjaśniania włosów oraz działania produktów rozjaśniających i
tonujących, a następnie przekładają teorię na praktyczne umiejętności pracy z
klientem.
Praca często wykracza poza ramy technologiczne danego segmentu produktów i
jest ukierunkowana na perfekcyjny efekt końcowy.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

ANNA ZENKOVSKA
BLONDY DLA ZAAWANSOWANYCH Z ANNĄ ZENKOVSKĄ

18-19.06.2023
HAIR ACADEMY
GDAŃSK

KATOWICE 21-22.05.2023



Opanowanie technik strzyżenia wg. metodologi i
Vidal  Sassoon
Komunikacja z  kl ientem -  konsultacja,  relacja z
kl ientem, zamknięcie usługi  (porady w kwest i i
styl izacj i  i  pielęgnacj i  włosów, umówienie
kolejnej  wizyty)  
Przedstawienie geometri i  w kształtach,
odniesienie do geometri i  czaszki ,  omówienie
zależności  pomiędzy kształtem głowy,  owalem
twarzy a włosem, omówienie poszczególnych
sekcj i ,  odniesienie do stworzenia
indywidualnego projektu 
Dobór fryzury do indywidualnej  urody kl ienta -
uwydatnianie atrakcyjnych elementów urody i
kamuflaż mankamentów 
Studium fryzury jako bryły,  w celu wykonania
perfekcyjnego projektu i  precyzyjnego strzyżenia 
Poprawna postawa ciała w pracy fryzjera 
Wzmocnienie poczucia pewności  w kreowaniu
wizerunku kl ienta 
Zarządzanie czasem -  higiena pracy 
Praca wg światowych standardów -  aranżacja
stanowiska pracy,  estetyka,  akcesoria,  gama
produktów.

Szkolenie PRECYZYJNE CIĘCIE to nauka strzyżenia
według f i lozof i i  Vidal  Sassoon, brytyjskiego mistrza
nożyczek.  3-dniowe szkolenie pozwala wkroczyć w
świat  precyzyjnego cięcia i  rozszerzyć repertuar
technik fryzjerskich.  Uczestnicy,  ćwicząc na żywych
modelach,  zdobywają tajniki  wiedzy w zakresie
perfekcyjnego projektowania fryzur dopasowanych
do indywidualnego stylu,  osobowości  oraz potrzeb
ich kl ientek,  nabierają pewności  s iebie w
wykonywaniu strzyżeń.  
Podczas szkolenia pracujemy nad poprawną
postawą ciała w pracy fryzjera oraz identyf ikujemy i
el iminujemy błędy i  z łe nawyki .  

Rozbudowany program kształcenia obejmuje
edukację w zakresie:

16-18.07.2023
17-19.09.2023

Szkolenie KREATYWNE CIĘCIE to intensywna nauka
strzyżenia według f i lozof i i  Vidal  Sassoon,
brytyjskiego mistrza nożyczek,  oparta na
innowacyjnym programie nauczania Dobrawy Piękos-
Szymańskiej .  
3-dniowe szkolenie umożl iwi  uczestnikowi
zmodernizowanie i  urozmaicenie swojego warsztatu
fryzjerskiego o klasyczne i  kreatywne techniki
strzyżeń,  ze szczególnym naciskiem na umiejętność
pracy z  wymagającym kl ientem i  wymagającymi
włosami.  Uczestnicy,  ćwicząc na żywych modelach,
zdobywają tajniki  wiedzy w zakresie perfekcyjnego
projektowania fryzur dopasowanych do
indywidualnych potrzeb ich kl ientek.  Natychmiast
wdrażają nabyte umiejętności  do zawodowej
praktyki .  Uczą s ię empatycznej  i  asertywnej  postawy
wobec indywidualnego stylu,  osobowości  oraz
potrzeb kl ientów.

Praca na modelkach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

26-28.11.2023

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

 DOBRAWA PIĘKOS - SZYMAŃSKA
PRECYZYJNE CIĘCIE

KREATYWNE CIĘCIE

Cena szkolenia: 4 820 zł brutto / 12 300 NPP

Cena szkolenia:  4 820 zł brutto / 12 300 NPP



Część teoretyczna:

Część praktyczna,  pokazowa:

Szkolenie jednodniowe, technologiczne.  Bogata teoria
z pokazem koloryzacj i  
z  zastosowaniem algorytmu 12.

–  omówienie przebiegu szkolenia
– omówienie zasad komunikacj i  z  k l ientką (diagnoza)
–  budowa włosa,  kolorymetr ia,  wpływ rozjaśniania na
włosy
– omówienie produktów i  narzędzi  niezbędnych do
wykonywania koloryzacj i  ( rozjaśniacze,  paleta odcieni ,
koło koloru)
–  omówienie tematyki  przewodniej ,  technologia
– zasady apl ikacj i ,  tonowanie,  pielęgnacja i
bezpieczeństwo

– przygotowanie modelki  do koloryzacj i
–  przygotowanie preparatów i  narzędzi
–  apl ikacja zgodnie z  wybraną techniką,  wykonanie
pełnej  koloryzacj i
–  przerwa na lunch w dogodnym momencie

Celem szkolenia jest  nabycie wiedzy oraz podniesienie
swoich kwal i f ikacj i  
z  zakresu koloryzacj i .  Uczestnik zapozna się z
najnowszymi trendami,  które będzie mógł wykorzystać
w swojej  pracy.

Czas trwania:  1 dzień (6 godzin);  10:00-16:00

Instruktor:  Marlena Mańko

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

08.05.2023

REVERSE BALAYAGE – Odwrócony balejaż,  wyjście 
z  globalnego rozjaśniania,  powrót do natury.
Szkolenie „Reverse balayage” to nasza odpowiedź 
na królujące obecnie trendy,  a te biegną ku naturze.
Kl ientki  salonów fryzjerskich coraz chętniej
poszukują koloryzacj i  wyglądających bardzo
naturalnie.  Podczas szkolenia Marlena Mańko
pokazuje jak szybkim sposobem wyrównać bazę 
i  namalować dowolny paint ing.  Nauczysz s ię
wykonywać reverse balayage pracując z  wolnej  ręki ,
co daje efekt  koloryzacj i  niezwykle miękkiej  i
naturalnej .  Zobacz jak osiągnąć koloryzację zgodną 
z obecnymi trendami –  w krótkim czasie i  prostymi
metodami.

Kurs skierowany jest  do fryzjerów, którzy chcą
podnieść swoje kwal i f ikacje,  nauczyć s ię technik
pracy,  zgodnych z najnowszymi trendami.

Dzień szkoleniowy składa się z  części  I  –  bogatej
teori i ,  części  I I  –  praktyki .
Instruktor najpierw pokazuje na modelce określoną
technikę,  później  uczestnicy powtarzają czynność
samodzielnie pod okiem instruktora.
koloryzacj i  ( technika Reverse Balayage)

Czas trwania:  1 dzień (7 godzin) ,  10:00-17:00

Instruktor:  Marlena Mańko

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

09.05.2023

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

 MARLENA MAŃKO KAIROS EDU
ALGORYTM DWUNASTEK

REVERSE BALAYAGE

Cena szkolenia: 1 450 zł brutto / 3 705 NPP

Cena szkolenia:  1 450 zł brutto / 3 705 NPP



2-dniowe szkolenie prowadzi Wojciech Meckier.

Dziś każdy mężczyzna ma swojego barbera, wielu panów
zapuszcza brody, na półkach w łazienkach pojawia się
coraz więcej kosmetyków, a sami zainteresowani zadają
coraz to bardziej profesjonalne pytania na fotelu. Nie
zostawaj w tyle, postaw na rozwój i zaskocz konkurencję w
swoim mieście.

 Podczas szkolenia poznasz profesjonalne narzędzia do
pracy, takie jak brzytwa. Posłuchasz o historii barberingu,
będziesz wiedział jakich technik użyć przy tworzeniu fryzur
typu Pompadour czy Sidepart. Wyćwiczysz prace z
maszynką i światłem czyli tzw. Fade oraz Taper Fade.
Poznasz podziały oraz sposoby na męską stylizację.
Podniesiesz swój warsztat w zakresie bród, poznasz
konturowanie zarostu, prace z brzytwą i gorącymi
ręcznikami. Nauczysz się jak profesjonalnie robić zdjęcia
na Instagram. 

Praca na modelach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

OD FRYZJERA DO BARBERA

Przygotowanie profesjonalnych narzędzi fryzjerskich do
prac.
Poznanie kosmetyków od pielęgnacji przez modelowanie
do stylizacji.
Trening podziału włosów na sekcje i separacje.
Wykonanie strzyżeń Quiff oraz Side Part.
Praca ze światłem – Fade.
Strzyżenie na sucho, wykończenie oraz konturowanie.
Poznanie technik modelowania.
Poznanie technik stylizacji.
Nauka robienia zdjęć na Instagram.

2-dniowe szkolenie prowadzi Wojciech Meckier.

Nadeszły czasy, w których mężczyzna zasiadający na fotelu
fryzjerskim wymaga profesjonalnego strzyżenia oraz obsługi.
Nowoczesny mężczyzna to świadomy klient. 

Program szkolenia:

Praca na modelach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

OD ZERA DO FRYZJERA MĘSKIEGO

Cena szkolenia: 2 100 zł brutto / 5 335 NPP
Cena szkolenia: 2 100 zł brutto / 5 335 NPP

21-22.05.2023
HAIR ACADEMY
GDAŃSK



prowadzący Lucjan Szajbel
 

Barber Style – klasyczna elegancja, męska nonszalancja.
Współczesny mężczyzna to mężczyzna zadbany, z doskonale

dobraną fryzurą oraz wypielęgnowanym zarostem. Bądź
nowoczesny i klasyczny, dziki i romantyczny. Oblicza męskiego

fryzjerstwa pod okiem Lucjana Szajbla, trenera Kadry Narodowej
Federacji CMC Poland.

 
Na szkoleniu poznasz:
• historię barberingu,
• narzędzia we fryzjerstwie męskim oraz nauczysz się ich używać,
• różne rodzaje fryzur (fade, skin fade, croop, pompadour), 
• różne rodzaje męskiego zarostu i sposoby jego stylizacji.

 
Pierwsza część szkolenia to look&learn, czyli strzyżenie męskie i
trymowanie brody oraz strzyżenie męskie klasyczne. Kolejnym

krokiem jest praktyka uczestników. Nauczysz się obcinać włosy,
stylizować je i pielęgnować, ponieważ barbering to szeroko pojęta

kompleksowa usługa. Szkolenie prowadzone jest w kameralnych
grupach (8–12 osób). Praca uczestników odbywa się na główce

treningowej po 1 na osobę. 
 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

BARBER STYLE

Cena szkolenia: 2 100 zł brutto / 5 315 NPP

23.04.2023
14.05.2023
18.06.2023

HAIR ACADEMY
GDAŃSK



prowadzenie Krzysztof Klimczak 
 

Krzysztof Klimczak to fryzjerstwo inspirowane światowymi trendami, cechujące się
profesjonalizmem w standardzie i kreatywnością w tworzeniu. Z fryzjerstwem

związany od lat. Systematycznie szlifuje swój warsztat podczas szkoleń u
najlepszych kreatorów fryzur w Polsce, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Tworzy niepowtarzalny i wyjątkowy styl. Jest fryzjerem, kreatorem oraz
instruktorem. 

 
Szkolenie oparte zostało na klasycznych technikach strzyżeń fryzur męskich z

elementami barberingu. W trakcie szkolenia omawiana będzie kompletna usługa
strzyżenia włosów oraz brody (combo). Pokażemy jak odpowiednio ostrzyc włosy
w stylu long fade, skin fade, jak przygotować brodę do strzyżenia, trymowania-

konturowania oraz golenia twarzy. 
 

Program szkolenia: 
• wprowadzenie w temat barberingu, 
• jak przygotować odpowiednie narzędzia do wykonywanej usługi, 
• wykonanie strzyżenia przez edukatora na modelu pokazowym, 
• podział i separacja podczas strzyżenia, 
• omówienie prawidłowego cieniowania, 
• modelowanie włosów, stylizacja przy zastosowaniu odpowiednich kosmetyków,
• wykonanie golenia, strzyżenia brody na modelu przez edukatora i przez
uczestników (w trakcie wykonywania usługi omawiane są poszczególne elementy
strzyżenia oraz zastosowanie narzędzi zgodnie z przepisami BHP). 

 
Część praktyczna będzie wykonywana przez uczestników na modelach.

 Szkolenie prowadzone jest w kameralnych grupach (8–10 osób).
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

STRZYŻENIA MĘSKIE 
Z ELEMENTAMI BARBERINGU

Cena szkolenia: 1 320 zł brutto / 3 370 NPP 25.06.2023HAIR ACADEMY
GDAŃSK



Cena szkolenia: 610 zł brutto / 1 555 NPP

Zapraszamy na całodniowe szkolenie w temacie mediów społecznościowych
przygotowane specjalnie pod kątem salonów fryzjerskich.

Część teoretyczna odpowie na pytania:
- Po co prowadzić media społecznościowe? 
- Którą platformę wybrać?
- Czego warto nauczyć się od konkurencji? 
- Jak budować markę w mediach społecznościowych? 
- Które formy i treści osiągną moje cele? 
- Jakie narzędzia ułatwiają tworzenie treści i zarządzanie kontami w mediach
społecznościowych?
- Czy mam inwestować w reklamę?

Część praktyczna będzie zawierać:
- Tworzenie reklamy promującej salon lokalnie
- Indywidualne konsultacje
- Pytania i odpowiedzi

Co przygotować:
- Laptop
- Dane dostępowe do profili salonu na Facebooku i/lub Instagramie

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
W SALONIE FRYZJERSKIM

Jak osiągnąć cele biznesowe z Facebookiem i/lub Instagramem?

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

19.06.2023



Szkolenie indywidualne z  technik strzyżenia damskiego to specjalny program do
zgłębienia wiedzy na temat cięcia włosów. Indywidualnie spersonal izowana treść
warsztatów pozwoli  każdemu uczestnikowi podnieść poziom swojej  pracy w temacie
strzyżeń damskich.  Przed każdym szkoleniem instruktor przeprowadzi  anal izę potrzeb z
uczestnikiem szkolenia dzięki  czemu treść treningu dopasujemy do Twoich umiejętności .
Tworzenie fryzur jest  podzielone na cztery łatwe do zrozumienia kroki ,  które po
opanowaniu umożl iwiają szybką ścieżkę do zaawansowanego strzyżenia.  Podczas
warsztatów rozwiejemy wszelkie wątpl iwości  dotyczące projektowania strzyżenia
damskiego zgodnie z  kształtem głowy kl ientki  jak i  jej  cech indywidualnych.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

TERMIN: ustalany indywidualnie z  instruktorem.

Cena szkolenia:
Szkolenie indywidualne 1-dniowe dla 1 osoby – 2 415 zł brutto / 6 175 NPP
Szkolenie indywidualne 1-dniowe dla 2 osób – 1 470 zł brutto / 3 755 NPP
 
Szkolenie indywidualne 2-dniowe dla 1 osoby – 4 740 zł brutto / 12 120 NPP
Szkolenie indywidualne 2-dniowe dla 2 osób – 2 340 zł brutto / 5 985 NPP
 
Szkolenie indywidualne 3-dniowe dla 1 osoby – 5 595 zł brutto / 14 295 NPP
Szkolenie indywidualne 3-dniowe dla 2 osób – 3 090 zł brutto / 7 895 NPP

Szkolenie indywidualne z  technik koloryzacj i  pozwoli  podążać Tobie za obowiązującymi
trendami w koloryzacj i  włosów. Stworzymy dla Ciebie specjalny program z
uwzględnieniem technik koloryzacj i  za pomocą których wykreujesz i  podkreśl isz  urodę
Twojej  k l ientki .  Podczas warsztatów poznasz różne techniki  pracy:  air  touch ,  f ree hand,
front blond, shaiding i  wiele innych.  Wybierzemy dla ciebie technikę pracy,  którą
wykorzystasz najczęściej  w salonie podczas codziennej  pracy.  
Podczas szkolenia opowiem Tobie o działaniu produktów do koloryzacj i  włosów i
odpowiednim doborze preparatu w połączeniu z  wybraną techniką koloryzacj i .
Pamiętaj  to szkolenie jest  dla Ciebie!  I  z  myślą o Twoich kl ientach!

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

TERMIN: ustalany indywidualnie z  instruktorem.

Cena szkolenia: 
Szkolenie indywidualne 1-dniowe dla 1 osoby – 1 830 zł brutto / 4 665 NPP
Szkolenie indywidualne 1-dniowe dla 2 osób – 1 030 zł brutto / 2 625 NPP
 
Szkolenie indywidualne 2-dniowe dla 1 osoby – 3 560 zł brutto / 9 100 NPP
Szkolenie indywidualne 2-dniowe dla 2 osób – 1 800 zł brutto / 4 605 NPP
 
Szkolenie indywidualne 3-dniowe dla 1 osoby – 5 033 zł brutto / 12 860 NPP
Szkolenie indywidualne 3-dniowe dla 2 osób – 2 780 zł brutto / 7 105 NPP

Jeśli cenisz sobie indywidualne podejście i zależy Ci na maksymalizacji efektów, to propozycja
dla Ciebie. Samodzielnie określasz zakres i charakter szkolenia. Instruktor Hair Academy

przygotuje program z uwzględnieniem konkretnych zagadnień, które wskażesz. Czas i energia
instruktora w 100% są skoncentrowane na osobie szkolącej się. To znacznie zwiększa

efektywność nauki i przyspiesza osiągnięcie zamierzonego celu.

SZKOLENIE INDYWIDUALNE 2-DNIOWE DLA 1 OSOBY / 2 OSÓB 
Z ZAKRESU TECHNIK MODELOWANIA WŁOSÓW

SZKOLENIE INDYWIDUALNE 1 / 2 / 3-DNIOWE DLA 1 OSOBY / 2 OSÓB 
Z ZAKRESU STRZYŻEŃ DAMSKICH

SZKOLENIE INDYWIDUALNE 1 / 2 / 3-DNIOWE DLA 1 OSOBY / 2 OSÓB 
Z ZAKRESU TECHNIK KOLORYZACJI

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Modelowanie to element, który wieńczy dzieło Stylisty. Od tego w jaki sposób wymodelujemy włosy zależy
to, czy kolor, który wykonaliśmy lśni, czy jest matowy, czy wszystkie elementy cięcia na których nam zależało
są odpowiednio wyeksponowane i czy klientka doceni nasz kunszt pracy. Jeżeli pragną Państwo poznać
tajniki modelowania i dowiedzieć się na czym polegają różne techniki modelowania, jak dobierać
odpowiednie produkty oraz narzędzia do wykonania perfekcyjnej finalnej stylizacji włosów zapraszamy na to
właśnie szkolenie.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

TERMIN: ustalany indywidualnie z instruktorem.

Cena szkolenia:
Szkolenie indywidualne 2-dniowe dla 1 osoby – 3 090 zł brutto / 7 895 NPP
Szkolenie indywidualne 2-dniowe dla 2 osób – 1 870 zł brutto / 4 775 NPP



Zaproś naszych Instruktorów do swojego salonu. Zrealizujemy w Twoim salonie dla
Ciebie i Twojego zespołu szkolenie z zakresu standardów obsługi klienta,

technologii pracy na produktach, technik koloryzacji, pielęgnacji, technik strzyżeń,
stylizacji czy upięć. W komfortowych warunkach cały zespół posiądzie jednakową
wiedzę i umiejętności. Dopasujemy się do potrzeb Twojego salonu i zrealizujemy

indywidualne szkolenie szyte na miarę dla Ciebie i Twojego zespołu.
 

JBS pokrywa koszty przygotowania oraz prowadzenia szkolenia przez Instruktora, 

noclegów, dojazdów Instruktora, materiałów drukowanych niezbędnych do pracy 
na szkoleniu, główek szkoleniowych dla Instruktora.

Salon zamawiający szkolenie zobowiązany jest zapewnić w zależności 

od tematyki szkolenia:

» Produkty Goldwell niezbędne do przeprowadzenia szkolenia

» Główki treningowe oraz statywy dla uczestników szkolenia

» Warunki niezbędne do przeprowadzenia szkolenia – w dniu szkolenia salon 

nieczynny dla klientów.

» Modelki do ćwiczeń praktycznych, jeżeli wymaga tego program szkolenia

» Narzędzia pracy dla uczestników niezbędne dla realizacji tematu szkolenia.
 

Termin ustalony indywidualnie między instruktorem a salonem.

Miejsce szkolenia: salon klienta.

Cena szkolenia: 3 203 zł brutto / 6 820 NPP

SZKOLENIA W TWOIM SALONIE



Dyskusję na temat procesu rekomendacji i sprzedaży
Warsztaty – trening umiejętności rekomendacji i sprzedaży

Szkolenie z zakresu rekomendacji oraz sprzedaży produktów i usług w salonie fryzjerskim.
Podczas szkolenia uczestnik dowiaduje się czym jest proces rekomendacji w salonie i dlaczego
warto go wprowadzić do procesu obsługi klienta, dlaczego rekomendacja produktów powinna
być nieodłącznym elementem usługi i jakie korzyści uzyskujemy pracując aktywnie w procesie
sprzedaży produktów i usług.

Cel szkolenia:
Podniesienie umiejętności rekomendacji usług salonu oraz produktów do pielęgnacji i stylizacji
włosów będących w ofercie salonu.

Organizacja szkolenia:
Podzielone jest na 2 bloki:

1.
2.

Dyskusję na temat procesu konsultacji w salonie oraz serwisu, który oferuje salon.
Warsztaty – trening umiejętności konsultacji oraz rekomendacji usług.

Szkolenie ze standardów obsługi klienta skoncentrowane na perfekcyjnej usłudze i zapewnieniu
klientowi jak najlepszego serwisu w ramach wizyty w salonie. Program koncentruje się na
elemencie konsultacji z klientem, która jest kluczowym elementem warunkującym końcowy
rezultat usługi. Podczas szkolenia proces konsultacji zostaje poddany analizie, określone zostają
jego najważniejsze elementy oraz znaczenie dla całego procesu usługi. Uczestnicy szkolenia w
sposób praktyczny zapoznają się z prawidłowym przebiegiem konsultacji i konstruują swój
model, który w warunkach salonu ma zapewnić doskonałą podstawę do wykonania usługi.

Cel szkolenia:
Podniesienie umiejętności prowadzenia konsultacji kolorystycznej w salonie fryzjerskim.
Wprowadzenie jednolitego standardu konsultacji w salonie. Wykorzystanie konsultacji jako
narzędzia do rekomendacji usług i produktów salonu.

Organizacja szkolenia:
Podzielone jest na 2 bloki:

1.
2.

Termin ustalony indywidualnie między instruktorem a salonem.
Miejsce szkolenia: salon klienta.

Cena szkolenia: 
1 dzień - 3 203 zł brutto / 6 820 NPP
3 dni - 8 050 zł brutto / 20 570 NPP 

Dyskusję na temat komunikacji w salonie oraz serwisu, który oferuje salon.
Warsztaty – trening umiejętności z zakresu komunikacji i elementów obsługi klienta.

Szkolenie ze standardów obsługi klienta skoncentrowane na perfekcyjnej usłudze i zapewnieniu
klientowi jak najlepszego serwisu w ramach wizyty w salonie. Program szkolenia zawiera elementy
związane z pracą opartą na kole usługi, które obejmuje 5 kluczowych kroków, które mają zapewnić
perfekcyjny standard obsługi i wykonanie usługi fryzjerskiej na najwyższym poziomie. W trakcie
szkolenia fryzjerzy uczą się jak ważnymi elementami w pracy salonu są: komunikacja werbalna i
niewerbalna, jaką rolę pełni wygląd zewnętrzny, dbałość o czystość i higiena stanowiska pracy, w jaki
sposób zadbać o komfort i bezpieczeństwo klienta w trakcie usługi, jaką rolę w obecnym czasie
odgrywają social media.

Cel szkolenia:
Podniesienie umiejętności perfekcyjnej obsługi klienta z ukierunkowaniem na wykonanie usługi
fryzjerskiej w jak najwyższym standardzie, zapewniającym klientowi poczucie wyjątkowego komfortu i
bezpieczeństwa. Wprowadzenie jednolitego standardu obsługi klientów w salonie, co ma przełożyć
się na lojalność klientów wobec salonu.

Organizacja szkolenia:
Podzielone jest na 2 bloki:

1.
2.

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
KONSULTACJA KOLORYSTYCZNA W SALONIE FRYZJERSKIM

REKOMENDACJA PRODUKTÓW I USŁUG

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W SALONIE FRYZJERSKIM

https://www.panelklientajbs.pl/?product=standardy-obslugi-klienta-modul-3-dniowy


Anna Zenkovska -  edukator z  doświadczeniem w branży 20 lat .  Prowadząca
Akademii  Juran Art  school.  Mistrzyni  Europy,  mistrzyni  Ukrainy,  f inal istka
mistrzostw świata we fryzjerstwie.

Dopasujemy się do potrzeb Twojego salonu i  zreal izujemy indywidualne szkolenie
szyte na miarę dla Ciebie i  Twojego zespołu.

Termin ustalony indywidualnie między instruktorem a salonem.
Miejsce szkolenia:  salon kl ienta.

Krzysztof  Kl imczak -  laureat l icznych konkursów ogólnopolskich i
międzynarodowych,  uczestnik warsztatów u naj lepszych kreatorów fryzur w Polsce
oraz za granicą gdzie uzyskał  kompetencje edukatora.  Ekspert  we fryzjerstwie
męskim, potraf i  wyczarować najbardziej  architektoniczne cięcia.  Specjal izuje s ię
nie ty lko w strzyżeniu ale także w goleniu twarzy oraz konturowania brody.
Wieloletnie doświadczenie Krzysztofa Kl imczaka pozwala na osiągniecie
perfekcyjnych efektów swojej  pracy.

Dopasujemy się do potrzeb Twojego salonu i  zreal izujemy indywidualne
szkolenie szyte na miarę dla Ciebie i  Twojego zespołu.

Termin ustalony indywidualnie między instruktorem a salonem.
Miejsce szkolenia:  salon kl ienta.

SZKOLENIA SALONOWE
ANNA ZENKOVSKA - szkolenie w salonie 1-dniowe

KRZYSZTOF KLIMCZAK - szkolenie w salonie 1-dniowe

Cena szkolenia: 5 978 zł brutto / 12 730 NPP

Cena szkolenia: 11 535 NPP



Wojciech Meckier -  pasjonat fryzjerstwa,  wirtuoz brzytwy.  Właściciel  dwóch
salonów. Zespołowi przekazuje zamiłowanie i  zacięcie do zawodu. Wiedzą
praktyczną dziel i  s ię nie ty lko na barberskich szkoleniach,  ale także w szkole.
Wziął  udział  w programie telewizyjnym „Piękno!”,  gdzie odpowiadał  za
metamorfozy uczestników.

Dopasujemy się do potrzeb Twojego salonu i  zreal izujemy indywidualne szkolenie
szyte na miarę dla Ciebie i  Twojego zespołu.

Termin ustalony indywidualnie między instruktorem a salonem.
Miejsce szkolenia:  salon kl ienta.

Piotr  Staszewski  -  mistrz  świata we fryzjerstwie męskim Federacj i  CMC, sędzia
fryzjerski  z  l icencją międzynarodową, pomysłodawca pierwszych Mistrzostw Polski
w Barberingu.  Czołowa postać polskiego fryzjerstwa.  Edukator,  który przekazuje
swoje ponad 20-letnie doświadczenie podczas szkoleń oraz warsztatów
organizowanych w naj lepszych akademiach w Polsce i  na świecie.  

Dopasujemy się do potrzeb Twojego salonu i  zreal izujemy indywidualne
szkolenie szyte na miarę dla Ciebie i  Twojego zespołu.

Termin ustalony indywidualnie między instruktorem a salonem.
Miejsce szkolenia:  salon kl ienta.

SZKOLENIA SALONOWE
WOJCIECH MECKIER - szkolenie w salonie 1-dniowe

PIOTR STASZEWSKI - szkolenie w salonie 1-dniowe

Cena szkolenia: 11 536 NPP

Cena szkolenia: 12 165 NPP



Krajowy Fundusz Szkoleniowy
został stworzony z myślą o wsparciu kształcenia

ustawicznego pracodawców i pracowników. 

Jeśli jesteś właścicielem salonu fryzjerskiego oraz
zatrudniasz ludzi, fundusze z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego są właśnie dla Ciebie!
Z finansowania szkoleń mogą skorzystać wszystkie
przedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum jedną
osobę w ramach umowy o pracę. 
Poziom dofinansowania kosztów kształcenia dla
mikroprzedsiębiorstw wynosi 100%. 

Jak uzyskać dofinansowanie? 
Wybierz interesujące Cię szkolenie z oferty Goldwell
i  skontaktuj się z nami!

Agnieszka Zabłotna
+48 695 102 242
 a.zablotna@hairacademy.edu.pl
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Weź udział w szkoleniu przeprowadzonym przez instruktorów, którzy są najlepsi na świecie. Rozumieją,
inspirują i motywują. Czerp od nich wiedzę, a będziesz jak oni.

 
Nasz Zespół Szkoleniowy to praktycy zawodu, którzy wiedzą z jaką pasją podchodzisz do swojego zawodu

i z jakimi wyzwaniami spotykasz się na co dzień w swojej pracy. Dlatego właśnie jesteśmy idealnym
partnerem w Twoim rozwoju. Nie ma dla nas większej satysfakcji niż ta, która wypływa ze wsparcia naszych
klientów w rozwoju i obserwacji z jaką pasją zdobywają nowe umiejętności oraz z jakim zaangażowaniem
pracują na swoje sukcesy. Nasze programy szkoleniowe i ludzie są po to, aby pomóc klientom osiągnąć

nowe poziomy rozwoju. 
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ZESPÓŁ SZKOLENIOWY
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Weź udział w szkoleniu przeprowadzonym przez instruktorów, którzy są najlepsi na świecie. 
Rozumieją, inspirują i motywują. 

Czerp od nich wiedzę, a będziesz jak oni.
 

Nasz Zespół Szkoleniowy to praktycy zawodu, którzy wiedzą z jaką pasją podchodzisz do swojego zawodu i z jakimi wyzwaniami
spotykasz się na co dzień w swojej pracy. Dlatego właśnie jesteśmy idealnym partnerem w Twoim rozwoju. Nie ma dla nas większej
satysfakcji niż ta, która wypływa ze wsparcia naszych klientów w rozwoju i obserwacji z jaką pasją zdobywają nowe umiejętności oraz

z jakim zaangażowaniem pracują na swoje sukcesy. Nasze programy szkoleniowe i ludzie są po to, aby pomóc klientom osiągnąć
nowe poziomy rozwoju.

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY



EVENTS
COLOR ZOOM 

ABOUT GOLDWELL 
SERVICES

SALON SUCCESS 
EDUCATION 
PRODUCTS

COLOR MULTIPLIER 
COLOR SKETCHER 

FORMULATION GUIDE 
COLOR GUIDE
COLOR CARD

SALON SERVICES 
PRODUCT KNOWLEDGE 
SPECTRUM OF STYLING 

HAIR SCIENCE

QUICK SEMINAR OVERVIEW
DATES AND LOCATIONS 

ARTIST AND NEWS
ONLINE REGISTRATION

TUNE IN AND COME CLOSER
THE GO-TO DESTINATION FOR ANY 
INSPIRATION AND INFORMATION 

ABOUT UPCOMING TRENDS
SIGNATURE STYLES TO 
FUEL YOUR CREATIVITY

 Uzyskaj nowe inspiracje dzięki naszej cyfrowej edukacji - opracowanej w celu doskonałego wzbogacenia 
swoich umiejętności i doświadczenia w praktyce.

Teraz możesz mieć dostęp do nowych inspiracji, gdziekolwiek jesteś i łatwo aktualizować swoją wiedzę.
Zanurz się w świecie Goldwell dzięki naszym nowym cyfrowym możliwościom.

KIEDYKOLWIEK I GDZIEKOLWIEK 
JESTEŚ...

PRZYGOTUJ SIĘ NA INSPIRACJE
CYFROWE. 

GOLDWELL 
ONLINE

GOLDWELL 
SEMINAR FINDER

GOLDWELL EDUCATION 
PLUS APP

GOLDWELL EDUCATION PLUS 
YOUTUBE CHANNEL 



Klinika skóry i włosa

Katowice ul. Sokolska 9

HAIR ACADEMY

Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73

EDUCATION by DOBRAWA 

Warszawa ul. Tamka 16/12

JBS Beauty sp. z o.o. sp.k.
ul. Marynarki Polskiej 73 

80-557 Gdańsk
tel. 58 52 20 250

 
jbsbeauty.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW I WARUNKÓW SZKOLEŃ
SĄ DOSTĘPNE U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH JBS

ORAZ POD ADRESEM: SZKOLENIA.ZAPISY@JBSBEAUTY.PL

KOSZTY DOJAZDU POKRYWAJĄ UCZESTNICY

 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

» Bezkosztowo do 14 dni przed szkoleniem

» Mniej niż 14 dni przed szkoleniem – odpłatność 100%

 

» suszarkę » prostownicę » nożyczki » szczotki » grzebienie » klipsy

NA SZKOLENIE PROSIMY ZABRAĆ NARZĘDZIA FRYZJERSKIE: 

TERMINY, ZAPISY I POTRZEBNE INFORMACJE

AKADEMIE PARTNERSKIE:

mailto:szkolenia.zapisy@jbsbeauty.pl

