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GOLDWELL –
WAAR WIJ VOOR STAAN

ALS MERK WAARBIJ DE STYLIST CENTRAAL STAAT,
HEBBEN WIJ EEN PASSIE VOOR MOOI HAAR.
WIJ STREVEN ER VOORTDUREND NAAR OM HET TE PERFECTIONEREN DE KLEUR, DE CONDITIE EN DE TEXTUUR VAN HET HAAR - DOOR ONOPHOUDELIJK ONDERZOEK EN DE ONTWIKKELING VAN TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

DEDICATED TO HAIR PERFECTION
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EDUCATION ZONDER GRENZEN
Kansen, mogelijkheden en services,....
Zomaar een paar woorden die je regelmatig hoort. Maar laten wij nu eens met drie
ándere woorden beginnen: education, inspiration en upgraden. Deze drie woorden
bieden jou zoveel mogelijkheden. Mogelijkheden om kansen te pakken om meer
voor jouw klanten te kunnen betekenen en jouw business te upgraden.
Aan de vooravond van weer een nieuw jaar ben je vast al bezig om jouw visie te bepalen
op al het nieuwe dat komen gaat. Hoe ziet je bedrijfsplan eruit? Welke doelen heb je
voor ogen? Hoeveel wil je omzetmatig groeien? Welke investering wil je hiervoor doen?
Kortom, heel veel dingen waar je over na moet denken.
Maar als je die dingen nu eens per onderdeel bekijkt, dan helpen wij jou om
de puzzel te leggen, zodat jij de juiste keuzes kunt maken.
Want ook voor 2022 hebben we weer een heel gevarieerd aanbod aan education,
inspiration en business support. De rode draad in ons aanbod is de Global Creative
Awards. Virtual sessies, prep-seminars, fotoshoots en een Masterclass bieden jou de
kans hieraan actief deel te nemen met als einddoel: het podium bereiken tijdens het
Kao Salon Global Event 2022 in Amsterdam!
Neem eens een kijkje in het Education Book ’22 boordevol master programs, business
seminars en heel veel inspiratie. Zowel in onze Kao Academies als in de regio.
Maar ook in de salon en online.
Neem jij deel aan ons Education Program?
Want daarmee supporten wij jou in het laten groeien van jouw business.

EXPLORE MORE.

EDUCATION LEADER
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GENERAL MANAGER
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Wij bieden je een grote verscheidenheid aan seminars:
in onze Kao Salon Academies, in-salon trainingen of als virtuele online sessies.
Geniet van onze seminars, word de beste versie van je zelf en heb plezier
– waar je ook bent.

KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

VIRTUAL EDUCATION

EVENTS
INSPIRATIE
OVER GOLDWELL
SERVICES
SALON SUCCESS
EDUCATIE
PRODUCTEN

GOLDWELL
SEMINAR FINDER
SNEL SEMINAR OVERZICHT
DATA EN LOCATIES
ARTIESTEN EN NIEUWS
ONLINE REGISTRATIE

DIGITAL EDUCATION

INSPIRATIE, SERVICES, TECHNIEKEN.
WAAR EN WANNEER JE WILT.

GOLDWELL
ONLINE

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
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DIE JE CREATIVITEIT VOEDEN
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GOLDWELL SERVICE CYCLE

GOLDWELL SERVICE CYCLE
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Ontdek de Goldwell Service Cycle
www.goldwell.com

5
VERZOR
GIN
G

Maak van elk salonbezoek een bijzondere ervaring
– met een individueel advies, de nieuwste technieken
en zeer effectieve, professionele producten, ontwikkeld om jouw
haarexpertise maximaal te ondersteunen.

IN-SALON
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GOLDWELL MASTER SERIES
ALLES DRAAIT OM JOUW WEG
VAN STYLIST NAAR MASTER
GOLDWELL MASTER SERIES

Of het nu gaat om kleur, vorm, styling of textuur:
breng je expertise op een nieuw niveau.

Wees een ware expert in dat waarvan je houdt.
Doe mee aan de Goldwell Master Programs en leer alles wat je nodig
hebt om de beste te worden in wat je doet. Elk programma bestaat uit
spannende, interactieve seminars en leidt je stap voor stap door
de verschillende aspecten van het haarstylistenvak.
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ZET JE PASSIE VOOR KLEUR
OM IN MASTERY
Breng jouw expertise op een hoger niveau –
word een GOLDWELL MASTER COLORIST.
» Master Colorist is een uniek programma voor kleureducatie en certificering,
internationaal gestandaardiseerd door Goldwell.
» Master Colorist biedt mastery in kleur in termen van vertrouwen, maatwerk en creativiteit.
Dit doen we door trendgericht te zijn en tegemoet te komen aan de behoeften van stylisten.

MASTER COLORIST

» Een reis waarmee je het hoogste niveau bereikt in je professionele carrière en
succesvol elk segment beheerst.

COLOR ARTIST
Trends & Inspiration Mastery » Creativiteit

COLOR ELUMENATION

COLOR TREND

COLOR LAB

COLOR SPECIALIST
Color/Technique & Consultation Mastery » Maatwerk

CONSULTATION SPECIALIST
COLOR CORRECTION SPECIALIST
GREY COVERAGE SPECIALIST
BLONDE SPECIALIST

COLOR TECHNICIAN
Goldwell Standards » Vertrouwen

CERTIFICATION
FOILING MASTERY
BLONDE MASTERY
ELUMEN MASTERY
TOPCHIC & NECTAYA MASTERY
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COLORANCE MASTERY
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ELUMEN MASTERY

COLOR TECHNICIAN

Ontdek hoe je je klanten verbaast met duizelingwekkende
glans, ongelofelijke houdbaarheid en de gelijkmatigheid
van een ammoniakvrije, permanente kleur.
Breid je salonmenu uit met eersteklas Elumen en Elumen
Play services voor je meest veeleisende klanten.

Als Color Technician ken je het complete Goldwell kleurassortiment
en bouw je vertrouwen op door je klant hierover gericht te adviseren.
Word de expert in het selecteren van de juiste kleur voor de juiste klant.

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 10N, waarop je direct een basis Elumen
kleuring kunt toepassen.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

WAT BRENGT HET JOU?

» Betrouwbaar receptadvies.
» Kennis van dimensionaal kleuren.
» Beste kleur- en opbrengtechnieken die je beheerst als ambachtelijk expert.
» Advies hoe je je mogelijkheden maximaliseert en je kleurservices verbetert.
» Plezier en interactieve trainingen voor echt meesterschap in kleur!

COLORANCE MASTERY
Leer alles over demi-permanent kleuren met Colorance.
Maak kennis met een groot scala aan servicemogelijkheden.
Krijg vertrouwen om kleuroplossingen te bieden waarmee je
tegemoet komt aan realistische behoeften en verwachtingen
– van glansverbetering tot de meest spannende
modekleuren en grijscamouflage.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 9N en dat geschikt is voor een
Colorance kleuring.

DATA

Bied al je klanten – blond, bruin, rood of grijs –
ongelimiteerde kleurmogelijkheden, 100% grijsdekking,
ultieme houdbaarheid en een gelijkmatig resultaat met de
Topchic en Nectaya series.
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 8N, waarbij je een uitgroei kunt kleuren
en de lengtes met Colorance of Elumen kunt behandelen.

KAO SALON ACADEMY

Kom alles te weten over blond – de koele en de warme
nuances. Begrijp de weg naar een helder blond en
perfectioneer je vaardigheden om ongewenste
kleureffecten tegen te werken. Maak je salon hét adres
voor blond.
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 6N of 7N, waarbij je een uitgroei blond kunt
verven of blonderen (24 uur van tevoren niet gewassen).

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

FOILING MASTERY

KOSTEN
€ 87,50

Zie agenda

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

IN-SALON TRAINING

Leer de klassieke techniek van foliehighlighten. Ontdek
hoe je plaatsingen kunt aanpassen om verschillende kleureffecten te bereiken en meer dimensie in je kleur te
brengen.
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 10N, waarop je met de ‘Classic Foil’
een half hoofd folietechniek kunt toepassen.

TOPCHIC & NECTAYA MASTERY
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BLONDE MASTERY

MASTER COLORIST

» Essentiële kennis in kleuren die je naar een hoger niveau brengt.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

CERTIFICERING TECHNICIAN
Elke stap in het Master Colorist programma is een sleutel tot
success en erkenning van jouw groei en ontwikkeling. Door
jouw prestaties en inzet te laten zien, zul je worden gezien
als een ware kleurexpert op elk niveau. Slagen voor je
certificering zal je verder helpen om je zelfvertrouwen,
reputatie en geloofwaardigheid bij salonklanten op te
bouwen. Voor je de Technician certificering wilt afleggen,
moet je alle Techician seminars gevolgd hebben.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 11.00 – 17.00 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 8N, waar je een uitgroei kunt verven mét
een halfhoofd ‘Classic Foil’ techniek.
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COLOR SPECIALIST
Dit is jouw kans om het ultieme maatwerk te ontdekken.
Begrijp hoe je adviseert, de passende kleur selecteert en de juiste technieken toepast.
Leer hoe je kleuruitdagingen trotseert door op de juiste manier kleuren te corrigeren.
Dit is de kennis die jou maakt tot een expert in op maat gemaakte kleuren.

WAT BRENGT HET JOU?
» Van ontkleuring en kleurverwijdering tot pre-pigmentatie en alles daartussen.

COLOR CORRECTION SPECIALIST
Maak indruk op je klanten met je expertise in
kleurverandering. Leer hoe je je onderscheidt als echte
kleurcorrectie-specialist en ontdek de tools waarmee je elke
kleuruitdaging oplost en de meest complexe
kleurveranderingen realiseert.
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 8N, waarbij je een kleurcorrectie (warm
of koel) kunt toepassen of van blond naar donker gaat
kleuren.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

» Diepgaande kennis van kleurfamilies.
» Inzicht in geavanceerde kleurrecepten.
» Verzorging, stylingtips en vervolgservices voor langer houdbare resultaten.
» Je wordt een master in kleurstatements!

BLONDE SPECIALIST Vervolg op het seminar Blonde Mastery!
In de Blonde Mastery heb je geleerd hoe je moet werken met
de 11-serie, grijsdekking met 11-serie, Blonding Cream en
alle do’s en don’ts van het blonderen. In de Blonde Specialist
gaan we creatief werken met blond! Dus 11-serie met
modetint of @Pure Pigments, blonderen en daarna perfect
tonen met Colorance of Elumen! Kortom... word een Blonde
Specialist!

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur

GREY COVERAGE SPECIALIST
Word de grijsexpert en bouw je klantenkring uit. Ontdek
geavanceerde grijsservices om indruk te maken op je
meest veeleisende grijsklanten. Maak van grijsservices het
vlaggenschip van je salon door je optimaal te bekwamen
in grijsdekking.
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 8N, waarop een uitgroei met een
grijspercentage creatief gekleurd kan worden.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

KOSTEN
€ 87,50
DATA

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 6N of 7N, waarbij je een uitgroei op een
creatieve manier kunt lichterverven in combinatie met een
half hoofd folietechniek en eventueel een toning kunt
toepassen.

Zie agenda

CONSULTATION SPECIALIST
Inzicht in zowel het haar als klantenbehoeften is de sleutel
voor succesvolle services. Leer een adviesgesprek te voeren
met je klanten waarmee je de juiste service aanbiedt.
Ontdek hoe je overtuigende taal gebruikt in een realistische
salonsituatie. Krijg vertrouwen om met je klant te
communiceren over de tijdsduur en kosten van services en
breng alle kleurtheorieën die je hebt geleerd in de praktijk.
Een waardevolle afsluiting van Color Specialist.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 09.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur
KOSTEN
€ 87,50
DATA
Zie agenda

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 8N, waarbij je een uitgroei creatief kunt
kleuren in combinatie met een creatieve folietechniek.
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KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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MASTER COLORIST

» Adviestools voor makkelijker service-advies.

COLOR ARTIST
Trends & inspiration mastery.
Dit inspirerende level neemt je mee naar de wereld van
trends en mode. Leer van de Goldwell Global Artistic Masters,
verleg je horizon en word een Color Artist.

WAT BRENGT HET JOU?

COLOR ELUMENATION
Leer technieken die je kleurexpertise op een volgend
niveau brengen. Elumenate jouw kleurwereld. Leer hoe je
Elumenated Shades, Elumen en @Pure Pigments gebruikt
om elk recept te personaliseren en ongekende Elumenated
haarkleuren creëert. .
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 10N, waarbij je een creatieve kleurtechniek kunt toepassen.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur
KOSTEN
€ 175,DATA
Zie agenda

» Je ontdekt de Elumenated kleurwereld van ongelooflijke nuances en briljante glans.
» Je ontdekt en combineert bekende technieken opnieuw om
de meest prachtige kleuren te bereiken.
» Je brengt je modestatement tot uitdrukking in de totale look.
» Een beter kleurgevoel, bewustzijn, vertrouwen in kleurdesign en visualisatie.
» Nieuwe inspiratie met een interactieve workshop waarin je leert en plezier hebt!

COLOR TREND by Richard Lucassen
Laat je inspireren door de nieuwste, fascinerende fashionen beautytrends. Leer hoe je haute couture brengt in je
salon en hoe je deze vertaalt naar spannende services voor
je klanten.
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 10N, waarbij je alle creativiteit kunt
toepassen met jouw zelf ontworpen kleurtechniek.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur

MASTER COLORIST

» Je vertaalt je visie naar salonvriendelijke kleurtechnieken.

KOSTEN
€ 175,DATA
Zie agenda

COLOR LAB by Agnes Westerman
Experimenteer met kleur in ons Color Lab! Leer hoe je je
visie vertaalt naar individuele kleurrecepten en creëer je
eigen kleurmixen. Praktische workshop waarin je ’s ochtends
je eigen kleuren mengt, die je ’s middags toepast op je
model.
MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar,
kleurhoogte 5N tot 10N, waarbij je alle creativiteit kunt
toepassen met jouw zelf ontworpen kleurtechniek.
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KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur
KOSTEN
€ 175,DATA
Zie agenda

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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ZET JE PASSIE VOOR
KNIPPEN & STYLEN OM IN MASTERY
Bereik een nieuw niveau in knippen en stylen –
word een Goldwell Master Stylist.

ESSENTIAL SHAPES

CONTEMPORARY SHAPES

ADVANCED SHAPES

Basis van
Master Stylist

Eigentijdse en
salonvriendelijke looks

Geavanceerde vormen en
verschillende technieken

» stylisten van elk niveau

» stylisten met salonervaring
die hebben deelgenomen aan
Essential Shapes

» stylisten met salonervaring die
hebben deelgenomen aan Essential
Shapes en Contemporary Shapes

» 2-daags seminar

» 2-daags seminar

» 2-daags seminar
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MASTER STYLIST

Een echte haarstijl is niet alleen een coupe, kleur of
styling: het is de naadloze integratie van deze drie.
Het Goldwell Master Stylist Program brengt je stap voor stap
op het hoogste niveau van expertise.
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CUT & SHAPE
Drie inspirerende knipseminars, die je meenemen in de spannende
wereld van vorm en design. Het is een reis – verbeter je vaardigheden,
bereik technische perfectie en ongelimiteerde creativiteit!

ESSENTIAL SHAPES
Begrijp de grondbeginselen van knippen door de regels
opnieuw te leren en het waarom ervan te begrijpen. Leer
planmatig werken waardoor je de beste resultaten bereikt.

FORMAT
2- daags seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur
KOSTEN
€ 375,MASTER STYLIST

Voor stylisten op elk niveau.

DATA
Zie agenda

CONTEMPORARY SHAPES
Voor stylisten met ervaring die hebben deelgenomen
aan Essential Shapes.
Creëer eigentijdse en salonvriendelijke looks. Leer hoe je
disconnectie en kleurplaatsing gebruikt om de gecreëerde
vormen te verbeteren en te benadrukken. Ontdek
stylingvariaties, zodat je meer mogelijkheden hebt
voor het finishen.

FORMAT
2- daags seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur
KOSTEN
€ 375,DATA
Zie agenda

ADVANCED SHAPES
Voor stylisten met ervaring die hebben deelgenomen
aan Essential Shapes én Contemporary Shapes.
Creëer gedurfde en spannende looks. Krijg inzicht in de
grondbeginselen van geavanceerde disconnectie. Leer
hoe je disconnectie en kleurplaatsing beter gebruikt.
Verleg je creatieve grenzen met een moderne benadering
van geavanceerd werk.

FORMAT
2- daags seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur
KOSTEN
€ 375,DATA
Zie agenda
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KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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TOPCHIC REVEALED – GET STARTED

KOSTEN
€ 0,-

Is de Goldwell kleurwereld nog helemaal nieuw voor je
of wil je je basiskennis opfrissen? Meld je dan aan voor onze virtual
Get Started sessies. Hierin wordt kort en krachtig alle kennis over kleur
en producten met je gedeeld die je nodig hebt in de salon.
Leer wat jíj wilt leren in onze virtuele Get Started sessies.

WAT BRENGT HET JOU?
» Alle basiskennis die je nodig hebt in de salon; waarvoor is het product
bedoeld en hoe lang is de inwerktijd.

FORMAT
Virtual session
Duur: ± 30 minuten

DATA & TIJDEN
Zie agenda
Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

COLORANCE REVEALED – GET STARTED
Een perfecte basis om met Colorance te werken en een
uitstekende voorbereiding voor verdere kleurseminars.

FORMAT
Virtual session
Duur: ± 30 minuten
KOSTEN
€ 0,-

» Jouw creativiteit krijgt een boost met uiterst effectieve kleuradditieven.
» Je ervaart de op maat gemaakte Elumenated Hair Color Services.

DATA & TIJDEN

» Je krijgt vertrouwen in het oplossen van elke kleuruitdaging.

Zie agenda

» Virtueel, dus met een werkende internetverbinding te volgen vanuit iedere locatie die je wilt.

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

COLOR

COLOR

Een perfecte basis om met Topchic te werken en een
uitstekende voorbereiding voor verdere kleurseminars.

ELUMEN REVEALED – GET STARTED
Ontdek eindeloze mogelijkheden van Elumen om je klanten
te verbazen. Met duizelingwekkende glans, ongelofelijke
houdbaarheid en de gelijkmatigheid van een permanente
kleur – zonder de geur van ammoniak.

FORMAT
Virtual session
Duur: ± 30 minuten
KOSTEN
€ 0,DATA & TIJDEN
Zie agenda
Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

BLONDE AMBITION – GET STARTED
Een perfecte basis om je kennis in blond kleuren te
verhogen en uitstekende voorbereiding voor verdere
kleurseminars.

FORMAT
Virtual session
Duur: ± 30 minuten
KOSTEN
€ 0,DATA & TIJDEN
Zie agenda
Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.
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KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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GLOBAL CREATIVE AWARDS
Grijp de kans om de wereld te laten zien wat een echte creatieveling doet: bedenk,
creëer en inspireer. Neem deel aan de Global Creative Awards.
TIMELINE
JANUARI/FEBRUARI
Volg onze social media kanalen voor meer info over de kick off
door Agnes Westerman en Petri Groenendijk

GLOBAL CREATIVE AWARDS

FEBRUARI
Bereid je voor! Schrijf je in voor de Be Prepared for the Challenge
seminars die verzorgd worden door Agnes Westerman

MAART
Coaching & Feedback sessies door Agnes Westerman

EXPERIENCE IT
FOR YOURSELF

APRIL
Fotoshoot Technical Categories

MEI
Stuur je mooiste creatie in!

AUGUSTUS
Bekendmaking van de genomineerden en finalisten

LET YOUR
IDEAS
SHINE
28

SEPTEMBER
Bootcamp Global Creative Awards (Technical categories)

OKTOBER
Live wedstrijd tijdens Kao Salon Global Experience in Amsterdam
29

AGNES WESTERMAN

BE PREPARED FOR THE CHALLENGE
Zeg kleur en je zegt Agnes Westerman. Ze is International
Goldwell Artist en eigenaar van haarboutique ICI Jolie, maar
bovenal Queen of Color. Haar kleurkennis weet ze feilloos
om te zetten in de meest prachtige creaties, een gave zoals
maar weinigen hebben en waarmee ze menig wedstrijd wist
te winnen. Leer van haar ervaringen en wees goed
voorbereid op de challenge: de Global Creative Awards.

BE PREPARED FOR THE CHALLENGE
The Technical Categories
FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – 13.00 uur
KOSTEN
€79,-*
DATA & TIJDEN
Zie agenda

BE PREPARED FOR THE CHALLENGE
The Editorial Categories
FORMAT
Seminar
Start - Einde: 13.00 – 16.00 uur

GLOBAL CREATIVE AWARDS FOTOSHOOT

TECHNICAL CATEGORIES

Exclusief voor stylisten die hebben deelgenomen aan het
seminar Be Prepared for the Challenge - The Technical
Categories; de Global Creative Awards Fotoshoot!
Ga aan de slag met Agnes Westerman, fotografe Petra
Holland en visagiste Darien Touma en zet samen met deze
professionals jouw eigen model op de foto. Weer een stapje
dichter bij de finale!

FORMAT
Fotoshoot, 1/2 dagdeel in de Kao Academy
Start op indeling nader te bepalen / duur ± 3 uur
KOSTEN
€ 399,DATA & TIJDEN
Zie agenda

BIJZONDERHEDEN
» Fotoshoot van jouw model voor de Global Creative Awards
– Technical Categories ‘22
» Je model moet al gekleurd en geknipt zijn conform jouw
visie
» Neem kleding voor het model mee
» De styling en finish verzorg je ter plekke
» Tijdens de fotoshoot zoek je per model 1 foto uit die je
uiteindelijk (na bewerking) digitaal uploadt op
www.globalcreativeawards.com

KOSTEN
€79,-*
DATA & TIJDEN
GLOBAL CREATIVE AWARDS

Zie agenda

* De kosten voor dit seminar krijg je terug wanneer je daadwerkelijk
deelneemt aan de Global Creative Awards Fotoshoot, voor de Technical
of Editorial Categories.

GLOBAL CREATIVE AWARDS FOTOSHOOT

EDITORIAL CATEGORIES

Wil je meedoen aan de Global Creative Awards in de
Editorial Categories? Boek dan een fotoshoot en ga aan de
slag met fotografe Petra Holland en zet samen met deze
professional jouw eigen editorial modellen op de foto voor
de Global Creative awards 2022.

BIJZONDERHEDEN
» Fotoshoot van jouw 3 modellen (beauty fotos)
» Je modellen moeten al gekleurd en geknipt zijn conform
jouw visie
» Je verzorgt de kleding en de visagie voor de modellen
» De styling en finish verzorg je ter plekke
» Tijdens de fotoshoot zoek je per model 1 foto uit die je
uiteindelijk (na bewerking) digitaal uploadt op
www.globalcreativeawards.com
» Deze shoot is uitsluitend voor de Editorial categorieën:
men’s hairstylist of the year, salon team of the year,
avant garde stylist of the year en editorial colorist of the
year
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KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

FORMAT
In je eigen salon
Duur: ± 4 uur per categorie
KOSTEN
Normaal € 600,- / speciale Goldwell prijs € 525,DATA & TIJDEN
Maak nu snel en gemakkelijk
je afspraak via e-mail:
info@petraholland.nl
en vermeld in je mail
de kortingscode AMSTERDAM 2022

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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ARTIST INSPIRATION
Laat je inspireren door de artiesten van het Goldwell International Artistic Team.
Grijp je kans, beleef een educatieve ervaring die je nooit meer zult vergeten
en geef je persoonlijke ontwikkeling een echte kick!

WAT BRENGT HET JOU?
» Kijk mee in de wereld van een artist en laat je inspireren!
Knippen, kleuren, stylen en finishen en fashion hair;
voor ieder wat wils in de specifieke sessies.

RICHARD LUCASSEN

ARTIST INSPIRATION

Alle artists bieden in 2022 een nieuw of vernieuwd aanbod in inspiratie.
Door de QR codes te scannen leer je de artists kennen. Zij vertellen je heel kort wat je
van ze mag verwachten. Wil je meer informatie over de seminars van een bepaalde artist?
Vraag dan je sales consultant naar de uitgebreide flyer. Óf bel met Kao Salon Service.

LONG HAIR DON’T CARE

LONG HAIR DON’T CARE
& MASTERCLASS; KERASILK BRIDES - YES I DO!

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 19.00 – ±22.00 uur

Richard Lucassen is trotse eigenaar en Creative Director van
zijn prachtige salon New Hairstyle in Spakenburg en al
jarenlang gedreven artist voor Goldwell en KMS. Zijn missie?
De wens van zelfs de meest kritische klant te vervullen.
Vooral als het gaat om lang haar en up-do’s laat hij zich zien
als ware haarkunstenaar. Een passie die Richard ook in 2022
graag met je deelt.

KOSTEN
€109,DATA & TIJDEN
Zie agenda

MASTERCLASS KERASILK BRIDES - YES I DO!
FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur
KOSTEN
€199,DATA & TIJDEN
Zie agenda
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Bas Pijnenburg is ‘een vakidioot’, zoals hij zelf zegt. Als
Master Barber heeft hij zich toegelegd op herenkapsels,
werd hij Nederlands Kampioen Men’s Haircutting & Styling
en scoorde hij Europees brons in Parijs. Hoewel hij druk is in
zijn salon Bas Kappers in Vlijmen, weet hij altijd tijd vrij te
maken voor educatie. Als Goldwell artist staat hij bekend
om zijn rustige en duidelijke manier van uitleggen. In
combinatie met zijn vakmanschap de garantie voor een
leerzaam seminar.

GEOGANIC

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 18.30 – ±21.30 uur
KOSTEN
€149,DATA & TIJDEN
Zie agenda

FATOS SEZGIN

MASTERCLASS BE AN ARTIST IN COLORING & FADING
Klanten uit het hele land komen naar de altijd drukke Studio
FHS in Amsterdam voor een oogstrelende balayage. Als
geen ander weet eigenaresse en Goldwell Artist Fatos
Sezgin immers dat blonderen, inkleuren en vooral tonen in
donker haar echt een kunst is. Een métier dat ze met plezier
en vol verve overbrengt aan kleurfanaten als jij. Maak net als
Fatos van balayage je specialisme!
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MASTERCLASS BE INSPIRED BY GOLDWELL
Geoganic – een samensmelting van GEOmetric en orGANIC.
Van grafische precisie en natuurlijke flair. Dat is waar de
salon in het Belgische Hasselt voor staat en waaronder de
eigenaren Loredana Danese en Thomas Laslo dagelijks hun
handtekening zetten. Vanuit hun visie ‘Education is the key
of success’ maken ze je graag deelgenoot van hun kennis.
Want als je het ‘waarom’ en ‘hoe’ kent, kun je alles creëren.

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±17.00 uur
KOSTEN
€239,DATA & TIJDEN
Zie agenda

ARTIST INSPIRATION

BAS PIJNENBURG

HOW TO CREATE CUSTOM MADE HAIR:
THE MEN’S EDITION

HEUSER & VAN VONDEREN

FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur
KOSTEN
€209,DATA & TIJDEN
Zie agenda

MORE WITH COLORANCE

Elkaar aanvullen en motiveren – dat is de sleutel tot succes
voor Loes Heuser van Kapster Loes in Hellevoetsluis en
Michiel van Vonderen van Kamer 88 in Zwijndrecht.
De twee creatieve en dynamische stylisten vonden elkaar
bij Goldwell en bleken een gouden match. Als Heuser & Van
Vonderen geven ze inspirerende sessies waar de kleuren
vanaf spatten. Dit jaar zetten ze Colorance in de
schijnwerpers.

KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur
KOSTEN
€179,DATA & TIJDEN
Zie agenda

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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MAARTEN SCHAPENDONK

ALL ABOUT Y.O.U.

YOUR OWN UPDATE CONCEPT

FORMAT
Presentatie
Start - Einde: 19.30 – ±21.30 uur

Natuurlijk, als stylist moet je beschikken over de juiste
kennis, vaardigheden en creativiteit. Maar wellicht net zo
belangrijk is je kundigheid om je in te leven in je klant.
Maarten Schapendonk ontwikkelde een eigen concept
waarmee je kapsels creëert die precies de wensen van je
klant weerspiegelen. Jij blij, klant blij. Maarten is eigenaar
van Schapendonk Kappers in Bergen op Zoom en zet zich
als Goldwell artist graag in om jou en je team te trainen.

KOSTEN
€79,DATA & TIJDEN
Zie agenda

UP TO Y.O.U.
FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur
KOSTEN
€179,DATA & TIJDEN

ARTIST INSPIRATION

Zie agenda

ESTHER JANSSEN

@COLOR BY MOOIHAAR
Esther Janssen stort zich dagelijks vol overgave op knippen,
kleuren, stylen én … ondernemen. Werkt ze niet in haar
salon MooiHaar in Horst, dan is ze actief voor Goldwell: als
artist. Haar missie: kennis delen – met haar klanten, haar
team en met jou. Want als je blijft trainen en je laat
inspireren, kun je als stylist je klanten creativiteit, service én
de mooiste kleuren bieden. En kun je als ondernemer je
salon succesvol maken en je omzet verhogen.
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KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur
KOSTEN
€179,DATA & TIJDEN
Zie agenda

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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KERASILK
Jouw stappen naar Kerasilk succes.
Motiverende ondersteuning ontworpen voor jou en je team
om je Kerasilk omzet naar het volgende niveau te brengen.

1. TRAINING BINNEN HANDBEREIK
Vind educatieve ondersteuning op het Goldwell Education
Plus YouTube Channel en in de Goldwell Education Plus App.
2. CREËER KERASILK SPECIALISTS IN JE SALON

38

KERASILK

EVERY WOMAN
DESERVES
BEAUTIFUL HAIR

Wijs in je salon Kerasilk specialists aan die merkbelevingssessies voor
de rest van je team kunnen promoten. Het is makkelijk om
enthousiasme en passie voor Kerasilk op te wekken.

#HAIRLIKESILK
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KERASILK SESSIES - KOM ERBIJ
EN MAAK ER DEEL VAN UIT
Ervaar ontspannen, moeiteloze en waardevolle sessies om informatie
te krijgen en frisse ideeën op te doen.
Benut de mogelijkheid om in contact te komen met andere
Kerasilk lovers en verbreed je horizon met onverwachte momenten
– breng gewoon een fantastische feel good-tijd met ons door!

KERASILK SPECIALIST PROGRAM 2022
» Kerasilk Brides-Yes I do! (bruidskapsels) by Richard
Lucassen
» Organiseren van een VIP Ladies Night bij jou in de salon
met support van een Kerasilk Specialist Educator met als
Het Kerasilk Specialist programma is een intensief traject
doel je verkoop in de salon te vergroten
waarbij alle aspecten die je nodig hebt om Kerasilk Premium
bij je consumenten onder de aandacht te brengen.
DOEL:
Volg het complete programma om je Kerasilk Specialist
» Premium Kerasilk kennis
certificaat te behalen of kies losse seminars om je kennis te
» Omzetverhoging in de salon
verhogen waar dat nodig is.
» Premium Kerasilk uitstraling
Het complete programma bestaat uit:
» Kerasilk Bridal Specialist
» Virtual Kerasilk Classes over productkennis en de Kerasilk
» Master in organiseren van VIP Ladies Nights
Services
» Halve dag begeleiding door een Kerasilk Specialist
Meld je aan voor dit mooie traject via je sales consultant.
educator bij jou in de salon
Onze Salon Service medewerkers zullen je helpen met het
» Kerasilk Control Class in Academy > Keratin Treatment óf
inplannen van de verschillende sessies.
De-frizz Service

KERASILK SPECIALIST
VIRTUAL PRODUCTS CLASS & TREATMENTS CLASS
HALVE DAG SALON BEGELEIDING OVER KERASILK
KERASILK CONTROL CLASS
MASTERCLASS KERASILK BRIDES; YES I DO BY RICHARD LUCASSEN
KERASILK VIP AVOND IN DE SALON
.... EN DAN MAG JIJ JE MET TROTS KERASILK SPECIALIST NOEMEN!
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KERASILK

Neem deel aan ons Premium Kerasilk Specialist
programma en wordt de Kerasilk specialist in de salon.

KERASILK PRODUCTS CLASS
Wil je graag weten wat Kerasilk zo speciaal maakt? Het luxe
gevoel beleven en vooral precies weten welk product voor
jouw klant het meest geschikt is? Dan is deze online sessie
perfect voor jou! We nemen alle productgroepen
uitgebreid door, waarbij ook de onderlinge verschillen
uitgelegd worden. Daarbij zullen we dieper ingaan op de
technologie. Ook geven we je tips hoe je jouw klanten de
luxe Kerasilk beleving kunt laten ervaren.

FORMAT
Virtual session
Duur: ± 1 uur
KOSTEN
€ 0,DATA
Zie agenda
Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

KERASILK TREATMENTS CLASS
FORMAT
Virtual session
Duur: ± 1 uur
KOSTEN
€ 0,DATA
Zie agenda

KERASILK

Wil jij jouw klanten de luxe Kerasilk ervaring bieden met een
uitgebreide salonservice, maar heb je het gevoel dat je
kennis mist? Of ben je op zoek naar tips hoe je deze service
praktisch in de salon kunt toepassen, dan is deze sessie
perfect voor jou. We gaan dieper in op de salonservices en
massages en zullen je tips geven over wat een luxe Kerasilk
beleving is. Deze sessie geeft je de mogelijkheid om je te
onderscheiden van concurrenten, nieuwe klanten te winnen,
extra omzet te maken en vooral mooi glanzend haar en een
gezonde hoofdhuid te creëeren.

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

KERASILK CONTROL CLASS
Word een expert in individuele oplossingen voor langdurige
verandering naar perfect glad en zijdezacht haar. Leer hoe je
de Kerasilk Keratin Treatment óf de Keratin De-Frizz Service
toepast waardoor je een rustiger tot gladde haarstructuur
creëert. Álles wat je nodig hebt om maximale perfectie te
bereiken en je klanten de ultieme Kerasilk ervaring te geven.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 17.00 – 22.00 uur

TOOLS TO BRING:
» Clips; lange en korte
» Klemmen
» Kammen en puntkam
» Borstels; paddlebrush, ronde en opkamborstels

DATA

KOSTEN
€ 109,-

Zie agenda

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang krullend
of golvend haar dat een rustiger of gladde haarstructuur
wenst.
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SALON SUCCESS
Je bent een geweldige stylist en daarnaast run je ook nog je bedrijf
- financieel en organisatorisch - én stuur je je team aan. Kao wil jou hierbij graag supporten
zodat jij je zaakjes goed geregeld hebt en voldoende handvatten hebt om alles uit
je onderneming te halen wat erin zit! Neem deel aan ons uitgebreide business programma
en word naast die geweldige stylist óók een ondernemer met alle expertise
in huis om je bedrijf gezond te houden of te maken.
WAT BRENGT HET JOU?
» Business support
» Juiste prijsberekening voor services in jouw salon
» Groeikansen ontdekken voor jouw salon
» Upselling en service upgrade

SALON SUCCESS

» Ondernemen doe je zo!
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Soms moet je even goed de waarheid te horen krijgen.
Groeizaken schuwt niets om jou next-level te brengen. Je
komt bij Groeizaken niet voor slappe verhalen, maar
daadkracht om door te pakken. Want een evenwichtig
bedrijf begint bij jouw houding en energie.
Ja, er ging weleens iets mis in je bedrijf, dat overkomt
iedereen. Maar dat was toen. We leven nu. Met deze
trainingen bij Kao ontrol je je bedrijf tot de volle glorie. Dat
begint bij de eerste stap: schrijf je in voor deze business
trainingen! Voor ondernemers - Door ondernemers!

LEID JIJ OF LIJD JIJ JE BEDRIJF?
- Leiderschapstraining voor ondernemers.

KELLY DERKS

MAAK JOUW PRIJSLIJST WINSTGEVEND!
Kostprijs en prijslijst berekenen.

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur

Kelly Derks helpt ondernemers in de kappers-/beauty
branche hun salon (nog) succesvoller te maken, zodat ze
met meer plezier, vrijheid en winst kunnen ondernemen.

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 16.30 – 21.00 uur

KOSTEN
€229,-

Met meer dan 20 jaar ervaring in de kappers-/beauty
branche, in combinatie met de lessen die ze leerde door
haar faillissement, kan Kelly snel de knelpunten van een
salon inschatten. Waar loopt een salon (financieel) leeg,
waar zitten de groeikansen en welke stappen zijn er
concreet nodig voor een beter resultaat.

KOSTEN
€79,-

DATA & TIJDEN
Zie agenda

PERSONAL GROWTH & LEADERSHIP
- Leiderschapstraining voor leidinggevenden.

DATA & TIJDEN
Zie agenda

WORD DE BAAS OVER JOUW CIJFERS! Inspelen op de
veranderende markt door inzicht en sturen op cijfers.

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – 14.30 uur/ 16.30 – 21.00 uur

KOSTEN
€179,-

KOSTEN
€79,-

DATA & TIJDEN

DATA & TIJDEN

Zie agenda

Zie agenda

LET’S TALK ABOUT MONEY - Bedrijfsstrategieën en
ondernemersvaardigheden die nodig zijn om jouw bedrijf
naar een next level te tillen.

SALON SUCCESS

GROEIZAKEN

ERIK SWABEDISSEN EN RICHARD BARTELS

IS JOUW SALON TOEKOMSTPROOF? Je salon klaarmaken voor de toekomst; valkuilen en groeikansen.
FORMAT
Seminar
Start - Einde: 16.30 – 21.00 uur

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur

KOSTEN
€79,-

KOSTEN
€229,-

DATA & TIJDEN
Zie agenda

DATA & TIJDEN
Zie agenda

DE KRACHT VAN SOCIAL MEDIA! Verbeter je zichtbaarheid
en verhoog je omzet met Social Media.

WERK SLIMMER, NIET HARDER! – Verkooptraining; vanuit je
eigen kwaliteiten werken aan betere verkoopresultaten.

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 16.30 – 21.00 uur

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur

KOSTEN
€79,-

KOSTEN
€179,-

DATA & TIJDEN
Zie agenda

DATA & TIJDEN
Zie agenda

46

KAO SALON ACADEMY

IN-SALON TRAINING

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

47

RICHARD KOFFIJBERG
Richard Koffijberg is een bevlogen ondernemer en docent.
Je kunt zeggen dat hij alle facetten van de kappersbranche
heeft meegemaakt. Zo heeft hij jaren geleden gekozen om
van de creatieve kant van de kappersbranche een switch te
maken naar de management kant. Omdat Richard gelooft in
het feit dat een kapsalon zonder gedegen management en
ondernemerschap ten dode is opgeschreven heeft hij 10
jaar geleden de Business Factory opgericht met als doel
om de kappersbranche op management niveau te
professionaliseren.
De Business Factory biedt de deelnemers prachtige
programma‘s waarbij de theorie en de praktijk naadloos op
elkaar aansluiten. De trainingen van Richard laten zich het
best omschrijven als “to the point”, herkenbaar en
humoristisch. Zijn credo is dan ook “leren moet interessant
en leuk zijn”.

COMMUNICATIE MET INZICHT & MARKETING ZONDER
(VEEL) BUDGET.
Een unieke cursusdag die uit twee onderdelen bestaat;
communicatie en marketing. Richard smelt deze
onderwerpen samen om het optimale resultaat te behalen
uit het promoten van de salon.
FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – ±16.00 uur
KOSTEN
€179,DATA & TIJDEN
Zie agenda

IN ÉÉN DAG MEER INZICHT IN JE ONDERNEMING.
Naarmate een onderneming groeit, groeit ook de behoefte
aan meer structuur binnen de organisatie zelf. Richard laat je
ontdekken wat er nodig is om een goede organisatie neer te
zetten.

SALON SUCCESS

FORMAT
Seminar
Start - Einde: 10.00 – ±16.00 uur
KOSTEN
€179,DATA & TIJDEN
Zie agenda
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IN-SALON SEMINARS
Laat je inspireren door trainingen op maat in jouw salon of regio.
Elke stylist, elke salon, elke klantenkring is anders. Onze op maat gesneden programma’s
met praktijkgerichte hands-on sessies zijn het perfecte antwoord op jouw individuele behoeften.
Bied je hele team een opbouwende ervaring en neem je salonsucces in eigen handen.
Neem contact op met je Goldwell sales consultant en ontdek meer
over de trainingen in je salon voor je team óf bij jou in de regio.

FOUNDATION MASTERY
FORMAT
In-salon session
Duur: 3 uur inclusief 2,5 uur workshop
KOSTEN
€360,- per in-salon seminar
IN-SALON SEMINARS

Achter elke fantastische kleur vind je gedegen vakgerichte
kennis, uitstekende technische expertise en betrouwbare,
uiterst effectieve professionele producten. Met Foundation
Mastery bouw je een perfecte basis op om een expert te
worden in kleur, verzorging en styling. Je werkt vol
vertrouwen met het complete Goldwell assortiment en
creëert verbluffend haar voor je klanten – elke keer weer.
» FOUNDATION COLORANCE, TOPCHIC & NECTAYA –
verbaas je klanten met kleur, glans, houdbaarheid,
gelijkmatigheid en 100% grijsdekking
» FOUNDATION BLONDE – alles wat je moet weten over
highliften, ontkleuren en kleuren
» FOUNDATION ELUMEN – briljante kleurresultaten met
uitzonderlijke glans en houdbaarheid met dit bijzondere
kleurproduct

FORMULATIONS MASTERY
Duik in de wereld van recepten. Ontdek meer over de
universele kleurwetten en -schema‘s. Leer de relatie tussen
kleuren te begrijpen en te denken in kleurrecepturen.

FORMAT
In-salon session
Duur: 3 uur inclusief 2,5 uur workshop

ULTIMATE GREY COVERAGE
- altijd een betrouwbare grijsdekking

KOSTEN
€360,- per in-salon seminar

ULTIMATE COLOR FIX
- om elke kleurcorrectie perfect uit te voeren
CREATIVE BLONDES
- leer blond beter te begrijpen dan ooit
CREATIVE REDS
- ontdek alles over deze verbluffend mooie haarkleur.
CREATIVE BRUNETTES
- leer hoe je het beste uit bruin kunt halen voor je klanten
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Wil je meer leren? Neem deel aan ons Master Colorist Program.
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INTERNATIONAL ARTISTIC TEAM
Laat je inspireren door stimulerende creatieven.
De stylisten van het International Artistic Team zijn de ambassadeurs van
Goldwells hoogste standaards. Voor jou zijn ze een fantastische
inspiratiebron en briljante rolmodellen om van te leren.
Onze wereldwijde academies en podia zijn de beste plaatsen om hen
te ontmoeten en vooruit te komen. De Goldwell International Artists
delen graag hun kennis met jou in praktijkgerichte sessies en helpen
jou om je professionele vaardigheden te ontwikkelen.

INTERNATIONAL ARTISTIC TEAM

Dit is jouw kans voor een echte carrièreboost.
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NATIONAL ARTIST

& FREELANCE TEAM

Thomas Laslo

Fatos Sezgin

Jeffrey den Dikkenboer

Manou Grijsen

Richard Lucassen

Bas Pijnenburg

Maarten
Janssen
EstherSchapendonk

Lieke Nijenkamp

Agnes Westerman

Mustapha Janssens

Loredana Danese

Loes Heuser

Michiel van Vonderen

Isabel de Koning

Esther Compione

Willem van der Sman

Maarten Schapendonk

Robin van Herpen

Kelly Poulis

Harma Renting

Sandra Muurman

Michelle Hagen

Lynn de Wit

Willem
van der
Jessica
PriceSman
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INTERNATIONAL ARTISTIC TEAM

Mike Muyshondt
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NATIONAL EDUCATION TEAM
Het is onze toewijding om jou de beste inspiratiebron te bieden. Daarom streven
wij continu naar perfectie om jou te motiveren en te ondersteunen. Om jouw
persoonlijke ontwikkeling een boost te geven en jouw talent te laten groeien.
We geloven dat ieder van jullie een geweldige inspiratiebron kan zijn.

INTERNATIONAL ARTISTIC TEAM

Onderscheid jezelf!
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NATIONAL ACADEMIES
Al onze educatieve locaties zijn perfecte ontmoetingsplaatsen voor nieuwe
expertise en inspiratie. Ervaar het met ons, deel ideeën en unieke momenten van creativiteit.
Alles draait erom dat je weet waar je inspiratie moet vinden!

INSCHRIJVEN, TIPS,
HOTLINE & VRAGEN
INSCHRIJVEN
Let bij het inschrijven op de volgende punten:
» Alle vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief btw, mits anders vermeld.
» Schrijf je je in voor een workshop? Neem dan eigen werkmateriaal en - indien nodig - een geschikt model mee.
» Alle data staan vermeld in de los bijgevoegde agenda.
» Schrijf je je in voor een virtual sessie, scan dan de QR code
en registreer je eenvoudig via de Goldwell Education website.

Voor de academy seminars schrijf je je in via e-mail,
Nederland: education.nl@kao.com
België: education.be@kao.com

-APELDOORN
NEDERLAND
--

Laan van Malkenschoten 41
7333 NP Apeldoorn

-ANTWERPEN
BELGIË
--

Nassaustraat 21
2000 Antwerpen

-AMSTERDAM
NEDERLAND
--

Danzigerkade 63C
1013 AP Amsterdam

POST
Nederland & België: Postbus 2066, 3800 CB Amersfoort

OFFICE

VERHINDERD?
Door de grote belangstelling voor onze seminars en regiotrainingen kunnen er wachtlijsten ontstaan. Sta je
ingeschreven, maar ben je onverwacht verhinderd? Dan verzoeken we je dit tijdig te melden. Wij kunnen dan
iemand van de wachtlijst plaatsen voor de betreffende cursus. Meld je dit te laat of zelfs helemaal niet, dan lukt het
ons niet om de geannuleerde cursusplaats op te vullen. Daarom hanteren wij de volgende annuleringsregeling:
bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus bedragen de kosten 50% van het cursusbedrag. Bij
annulering tot een week voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie van het cursusbedrag plaats.
In dit laatste geval is deelname van een plaatsvervanger toegestaan.
Indien je een in-salontraining binnen 14 dagen voor de trainingsdatum annuleert, dien je er rekening mee te
houden dat we 50% van de waarde van de in-salon training als annuleringskosten in rekening kunnen brengen.

Nederland & België: Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort

HOTLINE

PHONE

Tijdens de workshops en seminars kun je uiteraard met al je vragen bij ons terecht. Maar ook op andere
momenten staan wij voor je klaar. Dus heb je een probleem of een brandende vraag?
Bel dan de Goldwell Hotline.

Nederland: +31 (0)85 48 64 400 België: +32 (0)78 48 41 86

E-MAIL
Nederland: info.nl@kao.com België: info.be@kao.com

INTERNET
www.goldwell.com

BOOKING INFORMATION

Vermeld bij inschrijving via e-mail duidelijk alle gegevens van de salon
en alle benodigde gegevens van de betreffende seminars.

Nederland HOTLINE +31(0)85 48 64 400
Maandag - vrijdag 09:00 – 20:00 uur
Zaterdag 09:00 – 14:00 uur
België HOTLINE +32 (0)78 48 41 86
Maandag - vrijdag 09:00 – 17:00 uur
na 17:00 uur en zaterdag, bel HOTLINE NEDERLAND.

VRAGEN
Voor vragen over inschrijvingen, seminars of planning zijn we ook via whatsapp bereikbaar:
Nederland +31(0)6 22 80 27 60
België +32(0)49 22 56 810
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NOTITIES
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INSPIRATIE, SERVICES,
TECHNIEKEN.
WAAR JE OOK BENT.

Neem voor meer informatie contact op met je Goldwell Sales Consultant. | goldwell.com

Goldwell is onderdeel van Kao Salon Division.

Het leven mooier maken voor salons, stylisten en hun klanten.
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