GOLDWELL –
CO JEST DLA NAS WAŻNE

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.

DEDICATED TO HAIR PERFECTION

NADSZEDŁ CZAS
NA NOWE INSPIRACJE
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

Serdecznie zapraszam na szkolenia Goldwell!
Z nami osiągniesz więcej!

KOŁO USŁUGI GOLDWELL

1

5 KROKÓW DO PERFEKCJI
DLA NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI.
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Zamień każdą wizytę w salonie w wyjątkowe doznanie – zapewniając
indywidualną konsultację, najnowsze techniki i wysokiej jakości i skuteczności
produkty stworzone dla uzyskania najlepszych efektów.

KOŁO USŁUGI

Odkryj Koło Usługi Goldwell
www.goldwell.com
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GOLDWELL MASTER SERIES
ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ
W MISTRZOSTWO
Koloryzacja, cięcie, stylizacja, tekstura – przenieś swoje umiejętności
na nowy poziom.

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.

ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ DO KOLORYZACJI
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 ARTIST
Mistrzowskie trendy i inspiracje » Kreatywność

COLOR ELUMENATION

COLOR TREND

COLOR LAB

COLOR SPECIALIST
Mistrzowskie techniki koloryzacji i konsultacji » Zastosowanie

CONSULTATION SPECIALIST

COLOR FORMULATION / TECHNIQUE SPECIALIST

COLOR CORRECTION SPECIALIST

GREY COVERAGE SPECIALIST

COLOR TECHNICIAN
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

DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY

COLOR TECHNICIAN
Mistrzowskie zastosowanie koła usługi i standardów pracy.
Bycie ekspertem koloryzacji oznacza posiadanie dogłębnej wiedzy
o produktach, technikach i akcesoriach.

Mistrzostwo w demi-permanentnej koloryzacji.
Dowiedz się wszystkiego o demi-permanentnej
koloryzacji Colorance. Na szkoleniu poznasz różnorodne
rozwiązania w koloryzacji włosów, które odpowiadają
rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom klientów.
Poznaj całą gamę usług, które pokochają Twoi klienci –
od pokreślenia połysku włosów, po najbardziej ekscytujące koloryzacje i tuszowanie siwizny.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

11-12.09.2022

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

27-28.09.2022

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

16-17.10.2022

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

22-23.11.2022

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

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.

PERMANENT COLOR MASTERY
Mistrzostwo w permanentnej koloryzacji.
Wywołaj zachwyt blondynek, brunetek i rudowłosych
odwiedzających Twój salon niezależnie od udziału siwizny
dzięki nieograniczonym możliwościom farbowania
włosów. 100% pokrycie siwizny, niezawodna trwałość
koloru oraz równomierne pokrycie dzięki gamie
produktów Topchic i Nectaya. Dowiedz się, jak podkreślić
naturalne piękno klientek najpiękniejszymi kolorami
włosów.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

» 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.

Cena szkolenia: 3 000 zł brutto / 4 500 NPP

ELUMEN COLOR MASTERY
Mistrzostwo w koloryzacji ELUMEN.
Odkryj nieograniczone możliwości zachwycania klientek
olśniewającym blaskiem, niezrównaną trwałością
i równomiernym efektem permanentnej koloryzacji bez
amoniaku. Dowiedz się jak powiększyć ilość usług
w salonie o usługę koloryzacji premium Elumen
dla najbardziej wymagających klientek.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

FOILING MASTERY
Mistrzostwo w technikach z użyciem folii.
Dowiedz się wszystkiego o klasycznych technikach
zastosowania folii przy wykonywaniu pasemek. Odkryj
jak możesz wykorzystać rozmieszczenie folii dla uzyskania
różnorodnych efektów kolorystycznych i dodatkowej
głębi koloru.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.
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COLOR SPECIALIST
Mistrzowskie zastosowanie kolorów.
Przenieś się na wyższy poziom wiedzy i umiejętności, który umożliwi Ci rozwiązanie
wszystkich wyzwań w dziedzinie koloryzacji.
Zacznij bawić się kolorem i zostań COLOR SPECIALIST.

KONSULTACJA COLOR SPECIALIST
Prawidłowa konsultacja.
To klucz do sukcesu podczas usługi. W trakcie tego
szkolenia nauczymy Cię:
-w jak sposób przeprowadzić konsultację,
-o czym i jak rozmawiać z klientem w trakcie konsultacji,
-jak słuchać, żeby usłyszeć potrzeby klienta,
-w jaki sposób zaplanować kolejne wizyty klienta w
salonie.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:
» Od dekoloryzacji i usunięcia koloru do wstępnej pigmentacji i wszystkiego co jest pomiędzy.
» Dogłębne zrozumienie działania i zastosowania poszczególnych produktów do koloryzacji.
» Szczegóły tworzenia zaawansowanych receptur kolorystycznych.
» Różnorodność najczęściej wykorzystywanych i przydatnych technik korekty koloru.
» Strategia rozwiązywania problemów dotyczących trudnych wyzwań w dziedzinie koloryzacji.
» Porady jak przemienić swoją wizję w zadziwiające efekty kolorystyczne.
» Inspirujące warsztaty praktyczne umożliwiające zdobycie prawdziwego
mistrzostwa w koloryzacji włosów i czerpanie z tego radości.

Cena szkolenia: 2 550 zł brutto / 3 600 NPP

GREY COVERAGE SPECIALIST
Pokrycie siwizny.
Zostań ekspertem w dziedzinie pokrycia siwizny
i zdobądź nowych klientów. Odkryj najnowsze usługi
pokrycia siwizny i zaskocz nawet najbardziej
wymagających klientów z siwizną. Spraw, że usługi
pokrycia siwizny będą wizytówką Twojego salonu dzięki
Twoim doskonałym umiejętnościom w tym zakresie.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

COLOR CORRECTION
Korekta koloru.
Zachwyć klientów swoimi umiejętnościami
w przechodzeniu między kolorami. Zapewnimy Ci wiedzę
i narzędzia na zaawansowanym poziomie, które sprawią,
że będziesz w stanie doskonale sobie poradzić z każdym
wyzwaniem w dziedzinie koloryzacji.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

COLOR FORMULATION
Receptury kolorystyczne.
Myśl w kategoriach kolorów. Żyj recepturami
kolorystycznymi. Przemień swoją wizję w zapierające dech
efekty kolorystyczne.
Bądź tym, który wykreuje indywidualny styl klienta.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

COLOR ARTIST
Mistrzowskie wykorzystanie trendów i inspiracji.
Ten inspirujący poziom zabierze Cię w świat trendów i mody. Czerp wiedzę od stylistów
z zespołu Goldwell Global Artistic Masters, otwórz nowe horyzonty i zostań Color Artist.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:
» Perfekcja w wykonywaniu usług salonowych.
» Przełożenie swoich wizji na techniki koloryzacji możliwe do zastosowania w salonie.
» Wskazówki jak wprowadzić charakterystyczny element do wizerunku klientki.

COLOR ELUMENATION
Poznaj techniki, które przeniosą Twoją wiedzę na temat
kolorów na jeszcze wyższy poziom.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

14.11.2022

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

15.11.2022

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

16.11.2022

Stwórz niewiarygodny blask w swoim świecie kolorów.
Dowiedz się, jak używać odcieni Elumenated, Elumen
i @Pure Pigments do przygotowania dowolnej receptury
i uzyskania na włosach niespotykanego efektu Elumenated.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

» Część teoretyczna i prezentacyjna z bliska i w kameralnej atmosferze.
» Wyczucie koloru, świadomość i pewność w tworzeniu koloryzacji i wizualizacji.
» Instrukcja krok po kroku dotycząca podziału na sekcje, ich rozmieszczenia i schematów kolorystycznych.
» Inspirujące warsztaty praktyczne pełne inspiracji i radości.

Cena szkolenia: 3 600 zł brutto / 4 900 NPP

COLOR LAB
Laboratorium kolorów.
W kreatywności chodzi o uchwycenie momentów, które
sprawiają, że warto żyć.
Naucz się wyrażać swoją wizję w spersonalizowanej
koloryzacji i koncepcji receptur kolorystycznych.
Nadaj koloryzacji swój charakter. Bądź mistrzem
indywidualnego stylu swojego klienta.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

COLOR TREND
Trendy w koloryzacji.
Zainspiruj się najnowszymi trendami modowymi
i urodowymi.
Dowiedz się jak wprowadzić modę haute couture do
salonu i przełożyć ją na ekscytujące usługi dla klientów.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ DO STRZYŻEŃ
W MISTRZOSTWO
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.

ESSENTIAL SHAPES

CONTEMPORARY SHAPES

ADVANCED SHAPES

Podstawowe kształty

Współczesne kształty

Zaawansowane

w strzyżeniach

w strzyżeniach

kształty w strzyżeniach

» Styliści na wszystkich poziomach

» Styliści z doświadczeniem

» Styliści z doświadczeniem

» Szkolenie 3-dniowe

» Szkolenie 2-dniowe

» Szkolenie 2-dniowe

STRZYŻENIA
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!

ESSENTIAL SHAPES
Styliści będący na wszystkich poziomach.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

13-15.09.2022
06-08.11.2022

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

25-26.10.2022
28-29.11.2022

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: 1 900 zł brutto / 3 280 NPP

CONTEMPORARY SHAPES
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: 1 700 zł brutto / 3 200 NPP

ADVANCED SHAPES
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: 1 700 zł brutto / 3 200 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

05-06.12.2022

TEXTURE TECHNICIAN
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

I dzień - MASTER TEXTURE Trwała ondulacja
To 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.
II dzień - MASTER TEXTURE Kerasilk / Structure+Shine
Zostań ekspertem w dziedzinie tworzenia długotrwałych przekształceń we
włosy piękne jak jedwab. Dowiedz się wszystkiego, o tym jak uzyskać
maksymalną perfekcję i pozwolić klientom doświadczyć wyjątkowych doznań z
Kerasilk.
Structure+ Shine - zabiegi chemicznego prostowania włosów.
Kerasilk Control Services- zabiegi kreatywnego wygładzania włosów i kontroli.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia:
2 dni: 1 350 zł brutto / 1 900 NPP
1 dzień: 700 zł brutto / 1 000 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

11-12.10.2022

TECHNOLOGIA
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
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.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

24.07. | 21.08. | 25.09.
23.10. | 27.11.

KATOWICE

24.07. | 21.08. | 25.09.
23.10. | 27.11.

WARSZAWA

17.07. | 07.08. | 11.09.
16.10. | 20.11.

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

BLONDY I ROZJAŚNIENIA

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.
Cena szkolenia: 180 zł brutto / 400 NPP

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

Cena szkolenia: 180 zł brutto / 400 NPP

Cena szkolenia: 180 zł brutto / 400 NPP

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

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.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

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.

ELUMEN I ELUMEN PLAY

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

25.07. | 22.08. | 26.09.
24.10. | 28.11.

KATOWICE

25.07. | 22.08. | 26.09.
24.10. | 28.11.

WARSZAWA

18.07. | 08.08. | 12.09.
17.10. | 21.11.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

11.09. | 20.11.

KATOWICE

04.09. | 20.11.

WARSZAWA

10.07. | 18.09. | 27.11.

ABC CIĘCIA
Dwudniowe szkolenie z zakresu podstawowych technik strzyżeń
dla początkujących fryzjerów, uczniów, stażystów, osób
chcących się przekwalifikować, którzy chcą doskonalić i rozwijać
swoje umiejętności. W programie szkolenia zawarty jest dobór
fryzury do indywidualnych potrzeb Klienta, techniki strzyżeń,
podstawy personalizacji fryzury oraz stylizacja końcowa. Proste,
szybkie techniki strzyżeń dające solidną podstawę do pracy z
klientami i do dalszego rozwoju.
» Poznasz zasady doboru fryzury do kształtu twarzy.
» Przyswoisz techniki, które pozwolą Ci na uzyskanie
pożądanych efektów na włosach.
» Nauczysz się 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 klientem zaraz po ukończonym szkoleniu.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.
Cena szkolenia: 1 480 zł brutto / 2 365 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

09-10.10.2022

KOLORYZACJA DLA ZAAWANSOWANYCH
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. Każdy uczestnik pracuje na
swojej modelce. 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 (1 modelka na 1 uczestnika).
Zapewniamy materiały szkoleniowe, produkty, główki treningowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 750 zł brutto / 1 550 NPP
HAIR ACADEMY
GDAŃSK

06-07.11.2022

KATOWICE

18-19.09.2022

WARSZAWA

09-10.10.2022

WARSZTATY GLAMOUR
Warsztaty Glamour to inaczej nauka stylu,
a dokładniej wypracowanie własnego stylu pracy, który będzie
można w pełni wykorzystać w salonie. Określenie kształtu
twarzy, rozpoznanie struktury włosów, a także dobranie
odpowiednich kosmetyków pozwolą wyczarować każdą
fryzurę.

Zakres szkolenia:
Zapoznanie się z geometrią twarzy i dobór do niej
odpowiedniej linii fryzury. Przygotowanie włosów zgodnie z
ich strukturą i stylem Twojej klientki. Hollywoodzkie fale i
warkocze bokserskie na bazie syntetycznych włosów to fryzury
które królują na salonach od poprzedniego sezonu. Upięcia o
jakich marzy większość klientek. W czasie szkolenia nauczymy
Cię jak wymodelować, pokręcić i zwiększyć objętość włosów a
także przećwiczymy dopinanie włosów.
Szkolenie podzielone jest na bloki:
teorię,
prezentację,
warsztaty na główkach lub modelkach,
omówienie prac i korzyści stosowania poznanych technik w
salonie.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 650 zł brutto / 1 075 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

HARMONIA KOLORU
21.08.2022
11.12.2022

Szkolenie prezentujące zasady analizy kolorystycznej
i dające umiejętności określania typu kolorystycznego
klienta. Na podstawie ćwiczeń uczestnicy uczą się
rozpoznawać typy kolorystyczne klientek i dobierać do
tego rozwiązania kolorystyczne na włosach.
Organizacja szkolenia:
Zapoznanie uczestników z typami i podtypami
kolorystycznymi na bazie czterech pór roku w
odniesieniu do stylizacji klientów i doboru
odpowiednich rozwiązań kolorystycznych na włosach
klientów salonu.
Analiza kolorystyczna prowadzona jest w oparciu o
pracę z chustami do analizy kolorystycznej.
Praktyka analizy odbywa się w parach – uczestnicy
określają swoje typy kolorystyczne oraz proponowane
rozwiązania.
Praca na modelkach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 500 zł brutto / 815 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

22.08.2022
10.10.2022

KATOWICE

02.10.2022

WARSZAWA

23.10.2022

EDUCATION by DOBRAWA
PRECYZYJNE CIĘCIE
Szkolenia prowadzą trenerzy: Aneta Krasuska i Piotr
Ślęzak. Profesjonalnie przygotowana kadra. Ta sama
gwarantowana jakość metodologii VS w wykonaniu
EDUCATION by DOBRAWA.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

18-20.09.2022
13-15.11.2022
04-06.12.2022

Powyższe szkolenie to 3-dniowy, intensywny kurs,
oparty na metodologii Vidal Sassoon, stanowiący
idealną formę edukacji najbardziej wymagających
stylistów fryzur. Szkolenie umożliwia zapoznanie się
z technikami oraz tajnikami najsławniejszej na
świecie filozofii strzyżeń.
Zagadnienia:
• właściwy dobór fryzury,
• przeprowadzenie poprawnej konsultacji z
klientem,
• zrozumienie kształtu głowy, rysów twarzy,
• wykonanie fryzur wyłącznie technikami Vidal
Sassoon,
• doprecyzowanie technik.
Praca na modelkach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 3 690 zł brutto / 5 100 NPP

KREATYWNE CIĘCIE
Szkolenia prowadzą trenerzy: Aneta Krasuska i Piotr
Ślęzak. Profesjonalnie przygotowana kadra. Ta sama
gwarantowana jakość metodologii VS w wykonaniu
EDUCATION by DOBRAWA.
3-dniowe szkolenie dedykowane jest absolwentom
szkolenia "Precyzyjne cięcie", opartego na
metodologii Vidal Sassoon. Warsztaty przeznaczone
są dla stylistów fryzur chcących zmodernizować oraz
urozmaicić swój warsztat o elementy niełączonych
sekcji w oparciu o precyzję filozofii Vidal Sassoon.
Zagadnienia:
• właściwe oszacowanie sekcji niełączonych do
wybranych fryzur,
• zastosowanie kreatywnych technik w klasycznych
fryzurach,
• praca z trudnymi kształtami głowy, bliznami,
brakami włosów,
• wykonanie fryzur wyłącznie technikami Vidal
Sassoon.
Praca na modelkach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.
Cena szkolenia: 3 690 zł brutto / 5 100 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

16-18.10.2022

BARBER STYLE
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 modelu lub
główce treningowej po 1 na osobę.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.
Cena szkolenia: 1 300 zł brutto / 2 400 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

09.10.2022
13.11.2022
04.12.2022

STRZYŻENIA MĘSKIE
Z ELEMENTAMI BARBERINGU
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, trymowaniakonturowania 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 główkach
treningowych lub modelach (w zależności od możliwości). Szkolenie prowadzone
jest w kameralnych grupach (8–10 osób).
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

Cena szkolenia: 1 000 zł brutto / 2 050 NPP

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

25.09.2022
27.11.2022

ANNA ZENKOVSKA
BLONDY DLA POCZĄTKUJĄCYCH Z ANNĄ ZENKOVSKĄ
Jednodniowe szkolenie z pracy z rozjaśnianiem włosów,
tonowaniem i odcieniami blond.

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

01.08.2022

Wiedza technologiczna na poziomie podstawowym
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.
Cena szkolenia: 800 zł brutto / 1 500 NPP

BLONDY DLA ZAAWANSOWANYCH Z ANNĄ ZENKOVSKĄ
Dwudniowe szkolenie z zaawansowanej pracy z
rozjaśnianiem włosów, to- nowaniem 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.
Cena szkolenia: 1 400 zł brutto / 2 600 NPP

KATOWICE

16-17.10.2022

WARSZAWA

03-04.07.2022
25-26.09.2022

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
W SALONIE FRYZJERSKIM
Jak osiągnąć cele biznesowe z Facebookiem i/lub Instagramem?
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.
Cena szkolenia: 500 zł brutto / 995 NPP / 895 MO

HAIR ACADEMY
GDAŃSK

08.08.2022

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
KONSULTACJA KOLORYSTYCZNA W SALONIE FRYZJERSKIM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W SALONIE FRYZJERSKIM

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.

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

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

REKOMENDACJA PRODUKTÓW I USŁUG
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. Dyskusję na temat procesu rekomendacji i sprzedaży
2. Warsztaty – trening umiejętności rekomendacji i sprzedaży

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

Cena szkolenia:
1 dzień - 3 500 zł brutto / 6 000 NPP
3 dni - 8 500 zł brutto / 15 000 NPP

NOWOCZESNA FORMA NAUCZANIA
Z GOLDWELL – SZKOLENIA ONLINE

INSTRUKTORZY GOLDWELL

Chcesz podszkolić swoje umiejętności lub wysłać pracownika na szkolenie, ale brak Ci czasu?
Cenisz indywidualne podejście podczas szkoleń? W takim razie to szkolenie jest dla Ciebie.
Samodzielnie określasz jego zakres, a Instruktor Goldwell przygotowuje program z uwzględnieniem
konkretnych zagadnień, które
wskażesz. Czas i energia Instruktora w 100% skoncentrowane są na osobie szkolącej się. To
znacznie zwiększa efektywność nauki
i przyspiesza osiągnięcie zamierzonego celu. Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, co
pozwala na swobodną rozmowę,
przekazywanie wiedzy przez Instruktora oraz na bieżąco rozwiewa wszystkie wątpliwości uczestnika.
• Dostosowanie terminu szkolenia – umawiasz się w dogodnym dla Ciebie terminie.
• Dostosowanie tematyki szkolenia – Instruktor Goldwell przygotowuje temat zgodny z Twoim
zainteresowaniem.
• Idealna forma dla osób nieśmiałych – jesteś tylko Ty i Instruktor.
• Oszczędność pieniędzy – nie musisz wydawać pieniędzy na noclegi, dojazdy.
• Łatwość i dostępność – wystarczy, że połączysz się przez telefon, tablet, komputer w dogodnym
dla Ciebie miejscu.

Cena szkolenia: 700 zł brutto / 1 150 NPP

MARLENA TĄPAŁA
Instruktor, szkoleniowiec,
trener, od blisko 20 lat
związana z marką Goldwell.
Mistrz w zawodzie fryzjer.
• Certyfikowany trener
programu Master Colorist.
• Uczestniczka pokazów oraz
sesji modowych.
• Uczestniczka
międzynarodowych targów
oraz konkursów fryzjerskich.
• Pod swoją opieką ma
brandy: Kerasilk (luksusowa
część Goldwell) oraz
przekształcenia (trwała
ondulacja, prostowanie
włosów).
• Specjalizuje się w cięciach
geometrycznych.
• Upięcia: warkocze, sploty.

MICHAŁ FURMANIAK
Instruktor, trener, specjalista
ds. szkoleń. Z Goldwell
związany od 19. roku życia.
Mistrz w zawodzie fryzjer.
Trener VCC – certyfikowany
trener kompetencji
zawodowych z uprawnieniami
pedagogicznymi.
• Autor Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych na bazie
nowej podstawy programowej
do nauki zawodu dla
Ministerstwa Edukacji.
• Certyfikowany trener
programu Master Colorist.
• Trener programu Master
Stylist –
strzyżenia kształt i forma.
• Absolwent Szkoły Trenerów
Biznesu – Moderator.
• Metodyk kształcenia osób
dorosłych.
• Posiada certyfikat
z trychologii
z elementami dermatologii,
endokrynologii, dietetyki
i suplementacji.

IZABELA GUSTOWSKA
Instruktor, szkoleniowiec, od
11 lat związana z marką
Goldwell. Mistrz w zawodzie
fryzjer.
• Certyfikowany trener
programu Master Colorist.
• Trener programu Master
Stylist.
• Upięcia: warkocze, sploty.
• Laureatka konkursu dla
kreatywnych stylistów fryzur
Color Zoom.
• Otwarta na eksperymenty,
szukanie nowych rozwiązań,
totalna fanka technologii
Goldwell.
• Praca sceniczna, przy
sesjach
fotograficznych na skalę
międzynarodową.
• Szybkie i efektowne techniki
koloryzacji.

SZKOLENIA W TWOIM SALONIE
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: 3 500 zł brutto / 6 000 NPP

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Szkolenia 1,2,3-dniowe
dla 1 osoby / 2 osób
z zakresu:
Modelowania i pielęgnacji włosów,
Upięć ślubnych i okolicznościowych,
Strzyżeń damskich,
Technik koloryzacji.

Jeśli cenisz sobie indywidualne podejście i zależy Ci na
maksymalizacji efektów, to propozycja dla Ciebie. Samodzielnie
określasz zakres i charakter szkolenia. Instruktorzy Hair
Academy przygotowują 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.
Indywidualne szkolenie w Hair Academy może składać się z
części teoretycznej wraz z prezentacją multimedialną oraz części
praktycznej lub wyłącznie praktycznej. Przewidujemy możliwość
wyboru pracy na modelkach lub główkach fryzjerskich w
zależności od stopnia zaawansowania.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w salonie
fryzjerskim klienta.

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

--

Renata
Filipska

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY

INSTRUKTOR
GOLDWELL

--

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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DYREKTOR DZIAŁU
EDUKACJI
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ZESPÓŁ SZKOLENIOWY
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.

PRZYGOTUJ SIĘ NA INSPIRACJE
CYFROWE.
KIEDYKOLWIEK I GDZIEKOLWIEK
JESTEŚ...
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.

GOLDWELL
ONLINE
EVENTS
COLOR ZOOM
ABOUT GOLDWELL
SERVICES
SALON SUCCESS
EDUCATION
PRODUCTS

GOLDWELL
SEMINAR FINDER
QUICK SEMINAR OVERVIEW
DATES AND LOCATIONS
ARTIST AND NEWS
ONLINE REGISTRATION

GOLDWELL EDUCATION
PLUS APP
COLOR MULTIPLIER
COLOR SKETCHER
FORMULATION GUIDE
COLOR GUIDE
COLOR CARD
SALON SERVICES
PRODUCT KNOWLEDGE
SPECTRUM OF STYLING
HAIR SCIENCE

GOLDWELL EDUCATION PLUS
YOUTUBE CHANNEL
TUNE IN AND COME CLOSER
THE GO-TO DESTINATION FOR ANY
INSPIRATION AND INFORMATION
ABOUT UPCOMING TRENDS
SIGNATURE STYLES TO
FUEL YOUR CREATIVITY

TERMINY, ZAPISY I POTRZEBNE INFORMACJE
INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW I WARUNKÓW SZKOLEŃ
SĄ DOSTĘPNE U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH JBS
ORAZ POD ADRESEM: SZKOLENIA.ZAPISY@JBSBEAUTY.PL

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
» Bezkosztowo do 14 dni przed szkoleniem
» Mniej niż 14 dni przed szkoleniem – odpłatność 100%
KOSZTY DOJAZDU POKRYWAJĄ UCZESTNICY

NA SZKOLENIE PROSIMY ZABRAĆ NARZĘDZIA FRYZJERSKIE:

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

AKADEMIE PARTNERSKIE:

Klinika skóry i włosa
Katowice ul. Sokolska 9

HAIR ACADEMY
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73

JBS Beauty sp. z o.o. sp.k.
ul. Marynarki Polskiej 73
80-557 Gdańsk
tel. 58 52 20 250
jbsbeauty.pl

EDUCATION by DOBRAWA
Warszawa ul. Tamka 16/12

