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BRAND STATEMENT

VI VET AT VAKKERT HÅR ER DIN STORE LIDENSKAP.
VED Å OPPNÅ KREATIV FORTREFFELIGHET, FORNØYDE KUNDER OG
SUKSESS I SALONGEN, TROR VI PÅ AT VI KAN NÅ NYE HØYDER SAMMEN.
VI GJØR MER ENN OG BARE FORSTÅ DEG.
VI TENKER SOM DEG.

WE THINK STYLIST

3

GET READY
FOR INSPIRATION
La kreativiteten din få fritt spillerom.
Gjør inspirasjon om til styrken din med utdannelse.
Øk kreativiteten og kunnskapen din, å få mer selvtillit og bedre
forståelse. Definer styrken din og utnytt potensialet ditt.
Din karriere er din styrke – gjør den akkuratt slik som du vil ha den.
Vi har designet et program for inspirasjon både på et kreativt nivå, og på et entreprenørnivå.
Fra farge til pleie, fra klipping til styling, fra basic til luksus, fra rett hår til krøller
– dette og alt som hører med, har vi brakt sammen i Education Book.
WE THINK STYLIST, BUT YOU ARE THE STYLIST! Vi hører på deg og bryr oss om
hva du tenker. Fordi vi vet at du som stylist selv vet hvilken utdannelse og inspirasjon
du har bruk for. Våre Educators og stylistene er her for å dele kunnskap og erfaringer med deg,
samt tenke høyt sammen med deg - slik at du selv kan skape din egen vei til suksess.
Grip muligheten og gjør deg selv og teamet ditt bedre. Ta del i våre programmer
og føl deg som hjemme. Vær en del av Kao Family.
The sky is the limit let’s start flying

MAKE YOURSELF STAND OUT!

Thomas Kjær Andersen
EDUCATION LEADER
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Birger Von Holt
GENERAL MANAGER
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GOLDWELL SERVICE CYCLE

Oppdag Goldwell Service Cycle
www.goldwell.com
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MAKE YOURSELF STAND OUT!
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Gjør alle salongbesøk til en eksepsjonell opplevelse
- med en individuell konsultasjon, siste teknikker og høytytende
profesjonelle produkter som er utviklet til å støtte deg i din salong.

IN-SALON
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DET HANDLER OM GOD
SERVICE I DIN SALONG

1
L
CONSU TATION

9

GOLDWELL MASTER PROGRAMMER
FRA STYLIST TIL MASTER
Uansett om det er farge, klipp, styling eller struktur
- ta ekspertisen din til et nytt nivå
Bli en ekspert i det du elsker å jobbe med.
Bli med på Goldwell Master Series og få alt du trenger for å bli best
innenfor ditt fag. Hvert program inneholder spennende interaktive kurs,
og du guides igjennom forskjellige emner step-by-step.
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TURN YOUR PASSION
FOR COLOR INTO MASTERY
Ta ekspertisen din til et nytt nivå
- bli en GOLDWELL MASTER COLORIST.
»»Master Colorist er en unik fargeutdannelse og et sertifisert program,
internasjonalt standarisert av Goldwell.
»»Master Colorist gir deg selvtillit, tilrettelegging og kreativitet
du holder deg oppdatert på trenden og møter andre frisører sitt behov.

COLOR SPECIALIST

COLOR ARTIST

Color/Techniques and
Consultation Mastery

Trend och Inspiration
COLOR ELUMENATION

MASTER COLORIST

»»En reise hvor du oppnår høyeste profesjonelle annerkjennelse
innenfor hvert område.

NEW

CONSULTATION SPECIALIST
COLOR CORRECTION SPECIALIST

COLOR TREND

COLOR TECHNIQUE SPECIALIST

COLOR LAB

GREY COVERAGE SPECIALIST

DET HANDLER
OM REISEN TIL
HAIR COLOR
MASTERY...

COLOR TECHNICIAN
5 STEPS TO SALON SUCCESS MASTERY

NEW

Goldwell Standards Mastery

SKILL DEG UT!

5. FOILING MASTERY
4. LIGHTENING MASTERY
3. ELUMEN MASTERY
2. PERMANENT COLOR MASTERY
1. DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY
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COLOR TECHNICIAN
Color Technician dekker Goldwells fargeportefølje og bygger selvtillit ved å
forklare hvordan man bruker hvert merke. Bli ekspert i å velge den riktige
fargen til rett kunde.
DINE MULIGHETER
»»Viktig kunnskap i farge som tar deg til neste nivå
»»Troverdige fargeanbefalinger

DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY
Lær alt om demi-permanent farging med COLORANCE. Utforsk de forskjellige behandlinger mulighetene. Bli
selvsikker på å gi løsninger som møter reelle behov og forventninger - fra forbedring av glans, til de mest spennende
motefargene og gråhårdekk.

»»Kunnskap om dimensjonal farging
»»Råd til å maximere ditt potensial og bedre dine fargebehandlinger.

PERMANENT COLOR MASTERY
Nå kan blondiner, brunetter, rødhårede og gråhårskunder få grenseløse fargemuligheter, 100% dekning av grå hår,
og ultimativ holdbarhet og ensartethet fra TOPCHIC og NECTAYAs spennvidde.
MASTER COLORIST

»»Best farge og påføringsteknikk

ELUMEN COLOR MASTERY
5 STEG TIL SUKSESS I SALONGEN
Vær best innenfor ditt håndverk, og vær proffesjonell. Bruk disse 5 stegene fra SERVICE CYCLE og du vil oppnå
suksess , økt rebooking og økt kundemasse. Forstå hvordan du skal kommunisere profesjonelt.

Oppdag hvordan du kan overraske kundene dine med en utrolig glans, holdbarhet og jevnhet fra ammoniakk-fri
permanent farge.
Utvid salongmenyen ved å tilby premium ELUMEN behandlinger for dine mest krevende kunder.

LIGHTENING
Lær alt om lysfarge fra kalde til varme nyanser. Forstå reisen til en klar blond hårfarge og føl deg trygg på
kunnskapen!

FOILING
Gjør salongen din til "the place to be" for blondiner. Lær den klassiske folie for lysning,-teknikken, samt hvordan du
kan, tilpasse og oppnå forskjellige fargeeffekter samt tilføye dimensjon.
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COLOR SPECIALIST
Dette er din mulighet til å utforske ultimativ kunde-tilrettelegging.
Forstå hvordan du skal konsultere og påføre den riktige fargen og teknikken.
Lær hvordan du skal takle fargeutfordringer ved å korrigere fargen på den riktige måten.
Dette er kunnskap som vil gjøre deg til ekspert i fargetilrettelegging.
DINE MULIGHETER
»»Fra avfarging til forpigmentering

CONSULTATION SPECIALIST

NEW

Oppdag måter å konsultere med kunden til, noe som gir i riktig behandling. Forstå både håret og kundens
behov - det er nøkkelen til service med suksess. Utforsk hvordan du kan bruke "veiledene språk" i salongen.
Vær selvsikker når du kommuniserer kundene dine om tid, kostnader og behandlinger.

»»En forståelse av fargeseriene
»»Innsikt i avanserte fargeblandinger
»»Konsultasjonsverktøy så du enklere kan gi rådgivende behandlinger
»»Pleie og stylingtips, samt oppfølgingsbehandlinger for resultater som varer lenger

COLOR CORRECTION SPECIALIST
Få kunnskap og bli en troverdig spesialist - oppdag de verktøyene som vil gjøre deg fremragende til å
håndtere fargeutfordringer og store fargeendringer.
MASTER COLORIST

»»Bli en mester i fargestatements!

COLOR TECHNIQUE SPECIALIST
Lær hvordan du bruker kunnskap og kreativitet som en spesialist. Oppdag de mest oppdaterte og fenomenale
fargeteknikker og behandlinger fra Goldwell. Overrask dine kunder med flotte fargeresultater, og dessuten
allsidighet i din oppgraderte behandlingsmeny.

GREY COVERAGE SPECIALIST
Bli ekspert på grå hårs og bygg opp kundebasen din. Oppdag state-of-the-art gråhårbehandlinger for å imponere
dine mest krevende, grå kunder. Gjør dette segmentet til flaggskipet i salongen din ved å bli en ekspert på dekking
av grått hår.
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COLOR ARTIST
Trender og "inspiration mastery"
Dette inspirerende nivået tar deg til en verden av trender og mote.
Bli inspirert av Goldwell Artistic Masters, utvid horisonten din og bli en Color Artist.
WHAT`S IN IT FOR YOU?
»»Gjenoppdag og gjenoppfinn kjente teknikker for å oppnå enestående farge.
»»Gjør din visjon om til salongvennlige fargeteknikker
»»Uttrykk ditt fargestatement i den "totale looket"
»»Få en bedre føling med farge, selvtillit i fargedesign og visualiser.

MASTER COLORIST

»»Ny inspirasjon med en morsom og interaktiv workshop!

COLOR ELUMENATION

NEW

Lær teknikker som tar din farge ekspertise til neste nivå. Elumenate din fargeblanding. Lær hvordan du bruker
Elumenated Shades, Elumen and Pure Pigments for å tilrettelegge enhver formel og oppnå usette Elumenated
hårfarger.

COLOR TREND
Bli inspirert av de seneste mote- og skjønnhets trendene.
Lær hvordan du bringer haute couture til salongen og oversett det til eksisterende behandlinger til kundene dine.

COLOR LAB
Kreativitet handler om å fange øyeblikk som gjør livet verdt å leve.
Lær å uttrykke din visjon i å personliggjøre fargeblandingene. Gi fargen signatur og sjel. Eie ditt eget fargestatement.
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GJØR DIN LIDENSKAP FOR KLIPP OG
FORM TIL ET MESTERVERK
Ta din ekspertise til et nytt nivå
-bli en GOLDWELL MASTER STYLIST.

ESSENTIAL SHAPES

CONTEMPORARY SHAPES

ADVANCED SHAPES

Grunnleggende
innen hårklipp

Moderne og
salong-vennlige looks

Avanserte former og
flere teknikker

» Frisører på alle nivåer

» Frisører med salongerfaring

» 3 dagers seminar

» 2 dagers seminar

» Frisører med erfaring
( Essential,Contemporary)

MASTER STYLIST

Det handler ikke kun om farge, det handler om å bygge på din kreativitet
og ferdigheter i hvert område – kommunikasjon, behandling, teknikk og
kunsteriskhet.Hvert segment fokuserer på forskjellige omfang av
fargemestring:oppnå et nytt nivå av kunnskap og kompetanse.

» 2 dagers seminar

DET HANDLER OM
Å PERFEKSJONERE
DIN PERSONLIGE
KLIPP OG STIL...
MAKE YOURSELF
STAND OUT!
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CUTTING

MASTER STYLIST

Tre inspirerende klippe-seminarer som tar deg med inn
i en spennende verden av form og design.
Lær deg alt det grunnleggende du trenger å vite:
produkter, behandlinger og teknikker.

ESSENTIAL SHAPES
For frisører på alle nivåer
Forstå grunnleggende klippeteknikker ved å oppfriske reglene og grunnene bak dem. Lær hvordan du jobber
metodisk og få innblikk i hvilke farger og teknikker som er best designet for hver form for å gi det beste resultatet.

CONTEMPORARY SHAPES
For frisører med salongerfaring
Skap moderne og salongvennlige frisyrer. Bruk disconnection og fargeplassering for å fremheve og understreke de
lagede formene. Oppdag stylingvariasjoner for formene og utvid ditt utvalg av styling muligheter

ADVANCED SHAPES
For frisører med erfaring
(Krever for kunnskaper Essential shapes /Contemporary shapes)
Lag edgy og spennende looks. Bruk fremhevet disconnctions og farge plassering. Forstå de grunnleggende
reglene for avanserte disconections. Bryt grenser for kreativitet med en moderne tilnærming til avansert arbeid.
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IMAGINE COLOR.
NOW MULTIPLY IT.
Din kilde til inspirasjon
The Goldwell Elumenated Hair Color Seminars.

WHAT’S IN IT FOR YOU?
» Bli inspirert av en helt ny generasjon av Elumenated fargebehandlinger:
Color Morphing, Color Cooling, Color Washing og Color Boosting
» Opplev ubegrenset med frihet innen fargteknikker.
» Bli med i våre hands-on sessions for å utvide din ekspertise

COLOR

Du kan forandre hårfargen som du kjenner den,
å åpne opp for endeløse muligheter innenfor fargekunst og kreativitet.

IT’S ALL ABOUT
BOOSTING YOUR
COLOR CREATIVITY…
MAKE YOURSELF
STAND OUT!
Create and multiply your individual Elumenated Hair Color
in the Goldwell Education Plus App.
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VELKOMMEN TIL VÅR
KOMPLETTE VERDEN AV FARGER.
WHAT’S IN IT FOR YOU?
»»Boost kreativiteten din med høy-performative fargetilføyelser.
»»Opplev tilrettelagte Elumenated fargebehandlinger.

COLOR

»»Få selvtillit når du møter på fargeutfordringer.

ELUMENDAG
Bli sikker i Elumens fantastiske verden, et fargesegment som gjør alt mulig og som du kan arbeide kreativt med.
Denne dagen gjennomgår vi Elumen teori, og en praktisk workshop, hvor du selv får mulighet til å prøve det du har
lært på en modell. I tillegg får du selvfølgelig nye tips & triks med hjem.

COLOR MANIA INSPIRATION. (COLOR MANIA INSPIRASJON)
Denne kvelden er for fargeentusiaster og for deg som ønsker å begeistre kundene dine med farger. Vi vil vise
hvordan du med enkle, smarte teknikker, kan oppnå fantastiske effekter som gir håret en unik og indviduell
med en fargeserie som kan skreddersys til den enkelte kunde.

BALAYAGE
På dette kurset vil du får et innblikk i hele goldwells blonde segment. Du vil lære hvilke muligheter du har for å kunne
skape den perfekte og lekre blonde nyansen - som hverken er for kald eller for varm. Her vil vi ikke bare gå gjennom
teorien rundt de underliggende pigmentene vi møter når vi lysner et hår, men også korrigering/nøytraliserings
teknikker, som også gir økt kompetanse med Goldwell.
Vi vil vise frem demoer, og du vil jobbe hands-on på modell med de nyeste fri-hånds-teknikkene som passer best for
deg og din kunde.”
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KERASILK
Den luksuriøse Kerasilk hair care, styling og dufter inneholder ingredienser
i toppklasse - for eksepsjonelle og holdbare resultater.
Lær deg hvordan du med suksess kan implementere og prestere med høytytende
alonbehandlinger - skill deg ut i konkurransen og få nye kunder.
WHAT`S IN IT FOR YOU?
»»Luksuriøs hårpleie og opplevelser i toppklasse
»»Ekspert i håranalyse for profesjonelt å bestemme den perfekte
Kerasilk behandling til kundens hårstruktur og hodebunn
»»Tips til å skape den perfekte luksusalong-opplevelsen
»»Innsikter om hvordan du profesjonelt skal konsultere med kundene dine

KERASILK CONTROL
KERASILK

Tilrettelagde løsninger for langvarige transformasjoner til perfekt glatt og mykt hår.

KERASILK COLOR
For farget hår med brilliant glans med en holdbar silkefølelse.
Tilføyer brillianse og pleie til farge med høy service: Den eksklusive Kerasilk Color Brilliance Service.

KERASILK STYLE
For bevegelige frisyrer som gir en vakker silkefølelse for hår som er behandlet med Kerasilk-produkter.

IT’S ALL ABOUT
A LONG-LASTING
SILKY HAIR FEEL…

KERASILK REVITALIZE
Ny revitaliserende omsorg for sensitiv hodebunn.
Gi hår intensiv pleie ved å starte med hodebunnen.

MAKE YOURSELF
STAND OUT!
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THE COLOR ZOOM ’19 CREATIVE TEAM

GOLDWELL’S HAIR FASHION
COLLECTION 2019:
R MIX
BREAK FREE.

COLOR ZOOM

GÅ BORT FRA DET NORMALE OG HA DET GØY.
BLAND POP MED PUNK.
RIST DET SAMMEN.
DARE.CLASH.REBEL.
HÅR ER DIN UTTRYKKSFORM .
GÅ FOR VÅGALE FARGER, SKARPE KONTURER
OG STERKE KONTRASTER.
CREATE THE FUTURE AS YOU SEE IT –
IT’S TIME TO REMIX YOUR REALITY.

IT’S ALL ABOUT
INSPIRATION, NEW
IDEAS AND VISIONS
WITH REMIX...

#REMIXREALITY

MAKE YOURSELF
STAND OUT!
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---

Mio Sota

---

Dylan Tung

GLOBAL WINNER
PARTNER CATEGORY 2017,
USA
---

GLOBAL WINNER
CREATIVE CATEGORY 2017,
SINGAPORE
---

---

Maxim Sotnikov

GLOBAL WINNER
NEW TALENT CATEGORY 2017,
RUSSIA
---

Få en utrolig opplevelse som deltager i vår color zoom challenge.
Du har mulighet til å dyrke kreativitet med farger, og til å skape et flott
foto som kanskje skal forsvare Norge til vårt neste event.

COLOR ZOOM

Gjør navnet ditt til et man husker i bransjen, vis alt det du kan innenfor fargens verden, og slipp kreativiteten din løs.

ARE YOU READY FOR THE EXPERIENCE
OF A LIFETIME?
CREATE REMIX AS YOU SEE IT.
Ta REMIX-kolleksjonen og gjør den til din egen.
Bli inspirert av ånden i REMIX-kolleksjonen og ta utfordringen i ditt land.
Konkurrere om å vinne sjansen til å delta i internasjonale Color Zoom Challenge.
Utover å vise evnene dine, handler det om å pushe grensene dine og oppdage skjulte talenter.
….gi karrieren din et løft, og tre inn i rampelyset med Color Zoom.

SEIZE YOUR OPPORTUNITY!
#TAKETHECHALLENGE
Dokument til søknad kan lastes ned på:
www.goldwell.no/colorzoom/briefingkit
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COLOR ZOOM

NASJONALE EDUCATION EVENTS
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IN-SALON SEMINARS
Bli inspirert av skreddersydde kurs.
Hver stylist, hver salong og hver kunde er forskjellige.
Våre skreddersydde program har hands-on øvelser, er perfekte når det kommer
til dine behov. Tilby hele teamet ditt en oppløftende opplevelse, og ta salongens
suksess i dine hender.

IN-SALON SEMINARS

Kontakt Goldwell-representanten din for å få mer informasjon om
in-salon training sessions til teamet ditt.

ICONIC BRUNETTE COLLECTION
Fordyp deg i en verden av nye Goldwell Iconic Brunettes behandlinger - med de siste trendene til forskjellige
brunette-typer

COOL BLONDE COLLECTION
Oppdag nye, fantastiske blonde nyanser, og skap perfekte lyse og klare, blonde resultater.

IT’S ALL ABOUT
ELEVATING YOUR
TEAM’S EXPERTISE…

KREATIV DAG
Få en dag i salongen, hvor kreativitet er høyeste prioritet, få alt den ekstra viten du har bruk for sammen med vår
Educator og eventuelt sammen med en av våre fantastiske stylister – vi skaper en dag helt etter dine ønsker.

MAKE YOURSELF
STAND OUT!
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GJØR DEG KLAR TIL NY DIGITAL INSPIRASJON
NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST
Vår "digitale education" gir deg nye impulser Nå har du tilgang til denne uansett hvor du er,
Dykk ned i en

GOLDWELL EDUCATION
PLUS APP

GOLDWELL EDUCATION PLUS
YOUTUBE CHANNEL

COLOR MULTIPLIER
HAIR SCIENCE
COLOR ZOOM
FARGEOPPSKRIFTER OG TEKNIKKER
INSPIRASJON

utviklet til å gi deg faglig påfyll og inspirasjon.
og du kan lett holde kunnskapen din up-to-date.
digital Goldwell verden!

GOLDWELL
ONLINE

GOLDWELL
SEMINAR FINDER

SURF INN OG KOM NÆRMERE

EVENT

KURSOVERSIKT

HER FINNER DU INSPIRASJONEN
OH TRENDENE SOM KOMMER

COLOR ZOOM

DATO OG STED

OM GOLDWELL

FRISØRER OG NYHETER

SIGNATURLOOKS SOM BOOSTER
DIN KRATIVITET

NY

BEHANDLINGER
FREMGANG PÅ SALONGEN
UTDANNELSE
PRODUKTER
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EDUCATION 2019
DATO

KURS

TID

BY

PRIS			

JANUAR				
28-30/1

MASTER COLORIST TECHNICIAN

10.00-17.00

STAVANGER

1500:-		

FEBRUAR				
5/2
FARGE INTRO
10.00-17.00
STAVANGER
27/2
ELUMEN
10.00-17.00
OSLO
				
MARS				

FREE
700:-

4-6/3
MASTER COLORIST SPECIALIST
10.00-17.00
STAVANGER
1500:				
APRIL				
10/4
FARGE INTRO
10.00-17.00
OSLO
FREE
11/4
ELUMEN
10.00-17.00
STAVANGER
700:30/4
MASTER COLORIST ARTIST
10.00-17.00
STAVANGER
1000:				
MAI				
2/5
COLOR MANIA INSPIRATION
19.00-22.00
BERGEN
1000:6/5
FREEHAND TECHNIQUES BALAYAGE
10.00-17.00
STAVANGER
900:29/5
KERASILK NIGHT
19.00-22.00
STAVANGER
1000:				
JUNI				
4/6
13/6

KERASILK NIGHT
FREEHAND TECHNIQUES BALAYAGE

19.00-22.00
10.00-17.00

OSLO
OSLO		

1000:900:-

SEPTEMBER

				
2-4/9
MASTER COLORIST TECHNICIAN
10.00-17.00
OSLO
9-11/9
MASTER COLORIST SPECIALIST
10.00-17.00
OSLO
10/9
COLOR MANIA INSPIRATION
19.00-22.00
STAVANGER
17/9
COLOR MANIA INSPIRATION
19.00-22.00
BERGEN
				
OKTOBER				

1500:1500:1000:1000:-

3/10
COLOR MANIA INSPIRATION
19.00-22.00
KRISTIANSAND
1000:22/10
COLOR MANIA INSPIRATION
19.00-22.00
OSLO
1000:29/10
MASTER COLORIST ARTIST
10.00-17.00
OSLO
1000:				
NOVEMBER				
5/11
11/11

ELUMEN
ELUMEN

10.00-17.00
10.00-17.00

STAVANGER
OSLO		

700:700:-		
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INFORMASJON
OM BOOKING
BOOKINGS
Booking av kurs kan gjøres hos din Goldwellrepresentant
eller på mail: utdannelse@kao.com

AVBESTILLINGS POLICY
Eventuell avbestilling av kurs som skjer senere enn 2 uker før kursdagen.
Avbestilling etter dette debiteres kun med 50% av kursprisen.
Samme regel gjelder om man ikke møter opp på kurset uten avbestilling.
Vi reservererer oss for eventuelle endringer.
Bli inspirert til å nå nye kreative høyder.
Bli en del av vårt community.
Vi gleder oss til å møte deg!
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GET READY FOR INSPIRATION.
MAKE YOURSELF STAND OUT!

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din Goldwell-representant | goldwell.no

Goldwell is part of Kao Salon Division.

Enriching the lives of stylists, salon owners and their clients through trusted partnership, salon business growth
and our salon exclusive portfolio of advanced services, innovative products and inspiring education.

