
WELKOM BIJ 
VIRTUAL EDUCATION  

VAN KAO SALON DIVISION.
We hebben dit extra education kanaal voor jou gecreëerd, omdat continue 

bijscholing het beste recept is om je te onderscheiden van de massa.

Grijp je kans en profiteer nu van onze gratis online seminars. 
Eenvoudig, handig, spannend en onderhoudend.  
Een sessie duurt ongeveer een half uur tot 1 uur.

We kijken uit naar jouw deelname!

JULI-DECEMBER

2022

TO BE THE BEST, LEARN FROM THE BEST



DATUM & TIJD
Maandag 26 september 2022 / 11.00 uur

Maandag 7 november 2022 / 11.00 uur

Maandag 28 november 2022 / 11.00 uur

DATUM & TIJD
Maandag 10 oktober 2022 / 11.00 uur

LINK VOOR REGISTRATIE

LINK VOOR REGISTRATIE

LINK VOOR REGISTRATIE

LINK VOOR REGISTRATIE

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.

Wil jij jouw klanten de luxe Kerasilk ervaring bieden met  een uit-
gebreide 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, nieu-
we klanten te winnen, extra omzet te maken en vooral mooi glan-
zend haar en een gezonde hoofdhuid te creëeren.

KERASILK PRODUCTS CLASS

KERASILK TREATMENTS CLASS

KERASILK

TO BE THE BEST, LEARN FROM THE BEST

https://zoom.us/webinar/register/WN_8mlEJv8LReqOUCyDSkPKqg
https://zoom.us/webinar/register/WN_ob26nV0gRk-DSpfUUp_mDA
https://zoom.us/webinar/register/WN_aRJYmDs1S-e9DyDPqe8fCQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_XjmPL_swQCu9QKQh28-wzw


Om je te registreren voor een virtual session, klik je eenvoudig op de link van 
de betreffende datum van de gewenste sessie. Volg de instructies tijdens de 
registratie. Na inschrijving ontvang je een automatische bevestiging met de 
persoonlijke inschrijvingslink voor de dag van de sessie. 

Wij raden je aan om ongeveer 10 minuten voor aanvang van de web sessie in te 
loggen. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via e-mail of bel 0031 
(0)85 48 64 400.

NEDERLAND:  
EDUCATION.NL@KAO.COM

BELGIE
EDUCATION.BE@KAO.COM

REGISTREER
JIJ JE 

VANDAAG?

mailto:education.nl%40kao.com?subject=
mailto:education.be%40kao.com?subject=

