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WE EMBRACE YOUR PASSION FOR BEAUTIFUL HAIR.  
WE BELIEVE THAT ONLY TOGETHER WE CAN REACH NEW HEIGHTS  

BY ACHIEVING CREATIVE EXCELLENCE, OUTSTANDING CLIENT  
SATISFACTION AND SALON SUCCESS. 

WE DO MORE THAN JUST UNDERSTAND YOU.  
WE THINK LIKE YOU.

WE THINK STYLIST

BRAND STATEMENT
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GET READY
FOR INSPIRATION

Giv dit kreative sind en pause.
Gør inspiration til en styrke sammen med uddannelse:

Lad kreativitet og viden fusionere,  øge selve indsigten og selvtillid.
Definer dine styrker, få det meste ud af dig selv og skab vejen til egen succes, 

præcis som du ønsker det. Vi har skabt et program, der inspirerer dig både 
kreativt og med den rette viden samt lysten til at udføre. 

Alt fra farve til pleje, fra klip til styling, fra basic til luksus, fra glat til krøllet - alt dette  
og meget mere har vi sat sammen i denne uddannelsesbog.

WE THINK STYLIST, but YOU ARE THE STYLIST! Vi har lyttet til dig, og  
og vi elsker input og tager tilliden meget seriøst! Fordi du som frisør beslutter,  
hvilken type uddannelse og inspiration, du har behov for. Vores educators og 

artister elsker at dele ud af deres viden og erfaringer, så I sammen kan 
skabe vejen til din personlige succes.

Grib muligheden for at forbedre dig selv og dit team. Tag del i vores kurser 
og føl dig hjemme i vores Academy, velkommen i KAO familien.

 
The sky is the limit let’s start flying 

MAKE YOURSELF STAND OUT!

EDUCATION LEADER GENERAL MANAGER

Thomas Kjær Andersen Birger Von Holt
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SERVICE CYCLE

DET HELE HANDLER OM, AT 
DINE KUNDER FÅR DEN BEDSTE 

OPLEVELSE OG SERVICE I DIN SALON...
Få ethvert salonbesøg til at være en enestående oplevelse -  

med individuel konsultation, de nyeste teknikker og højtydende professionelle  
produkter specielt udviklettil, at du kan give den bedste rådgivning på  

baggrund af din ekspertise.

MAKE YOURSELF STAND OUT!

Oplev Goldwell Service Cycle 
www.goldwell.dk

GOLDWELL SERVICE CYCLE
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IT’S ALL ABOUT GOING FROM  
A STYLIST TO A MASTER…

Om det er farve, klip og form eller struktur. 
Bring din ekspertise til et helt nyt niveau.

Bliv en sand mester i det du elsker. Slut dig til Goldwell Master Series og få alt  
den nødvendige viden, du behøver for at blive den bedste frisør. Alle programmerne 
består af spændende interaktive kurser og tager dig igennem et step-by-step forløb i 

de forskellige områder af hair mastery.

GOLDWELL MASTER PROGRAMS
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DET HANDLER OM 
DIN BEHERSKELSE 
AF HÅRFARVE ... 

 
MAKE YOURSELF

STAND OUT!

COLOR SPECIALIST
Farve/Teknik og 

konsultation Mastery

CONSULTATION SPECIALIST

COLOR CORRECTION SPECIALIST 

COLOR TECHNIQUE SPECIALIST

GREY COVERAGE SPECIALIST

NEW

COLOR ARTIST
Trend og inspiration  

Mastery.

COLOR ELUMENATION

COLOR TREND 

COLOR LAB

NEW

Goldwell Standards Mastery 

5. FOILING MASTERY

4. LIGHTENING MASTERY 

3. ELUMEN MASTERY

2. PERMANENT COLOR MASTERY

1. DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY

5 STEPS TO SALON SUCCESS MASTERY NEW

TURN YOUR PASSION FOR  
COLOR INTO MASTERY

Tag din expertise til et helt nyt niveau 
- bliv en GOLDWELL MASTER COLORIST.

 » Master Colorist er en unik farveuddannelse og et certificeringsprogram,  
med international høj standard fra Goldwell.

 » Master Colorist leverer Mastery in Color, som omhandler tillid, tilpasning,  
og kreativitet ved at holde trenden samt møde frisørens behov og ønsker.

 » En rejse der når den højeste anerkendelse i den professionelle  
livscyklus for succesfuldt at mestre hvert segment.

COLOR TECHNICIAN
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COLOR TECHNICIAN
Color Technician indeholder hele Goldwell farveporteføljen, 

og gør dig selvsikker i at bruge hvert enkelt segment. Bliv expert  
i at vælge den korrekte farve til hver enkelt kunde.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 » Vigtig viden i farveteori, der tager dig til næste niveau.

 » Pålidelig formuleringsrådgivning.

 » Viden i dimensionelle farvninger.

 » De bedste farveteknikker og applikationsmuligheder,  
som ekspert inden for håndværket.

 » Rådgivning til at maksimere dit potentiale og forbedre dine farveservices.

 » Sjove og interaktive kurser til at blive en sand Color Master.

NEW

Lær alt om demi-permanent farvning med COLORANCE. Udforsk et utal af servicemuligheder. Bliv selvsikker i at 
tilbyde løsninger til de behov og forventninger, du møder i dagligdagen - alt fra forbedring af glans til de mest 
spændende fashion farver og gråhårsdækning. 

 

DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY

Blondiner, brunetter, rødhåret og gråhåret kunder. Ubegrænset farvemuligheder. 100% gråhårsdækning, den 
ultimative holdbarhed og ensartethed fra TOPCHIC og NECTAYA.
 

PERMANENT COLOR MASTERY

Opdag hvordan du kan imponere dine kunder med strålende glans, utrolig holdbarhed og ensartethed fra de 
ammoniakfrie permanente farver. Øg din salonmenu med de fantastiske ELUMEN services, til de mest krævende 
salonkunder.

ELUMEN COLOR MASTERY

Lær alt om de blonde, kolde og varme farver. Få viden om måden til at opnå de klare, blonde farver og bliv en mester 
i at forstå de underliggende pigmenter, og hvordan du ophæver dem.

LIGHTENING

Gør din salon til stedet, de blonde piger efterspørger. Lær de klassiske folie highlight teknikker og at tilpasse 
placeringerne af forskellige farveeffekter og dimensioner.

FOILING

Bliv den bedste til dit håndværk, og vedligehold momentum.
Vedtag de 5 step til succes fra servicecirklen, for at rebooke og oplev en stigning i antal kunder.  
Forstå at kommunikere professionelt.

 

5 STEP TIL AT FÅ SUCCES I SALONEN
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COLOR SPECIALIST
Dette er din chance for at udforske den ultimative tilpasning til hver enkelt kunde.  

forstå konsultationen, vigtigheden af korrekt farvevalg og teknik. Lær at takle farveudfordringer 
 ved at korrigere farver på den rigtige måde. Denne viden vil gøre dig  

til en ekspert i at personliggøre farveservicen.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 » Alt fra lysning, afrensning til forpigmentering og alt det der er imellem.

 » En dybdegående forståelse for alle farvesegmenterne.

 » Indsigt i advancerede farveopskrifter.

 » Redskaber til konsultation, til at give en bedre service og rådgivning.

 » Pleje- og stylingtips samt opfølgende behandlinger for et mere holdbart resultat.

 » Du vil blive den bedste til at mestre enhver form for farveservices.

NEW

Oplev nye måder at konsultere dine kunder på, der fører til den korrekte service. Forstå at både hårets og kundens 
behov er nøglen til succesfuld service. Oplev hvordan du bruger dit sprog til overtalelse i den virkelige salonverden. 
Bliv selvsikker i kommunikationen med dine kunder i forhold til tid og omkostninger af dine services.

CONSULTATION SPECIALIST

Imponer dine kunder med dine evner til at transformere og til fornyelse. Få viden om hvordan du bliver en sand 
specialist og oplev værktøjerne, der vil gøre dig fremragende til at håndtere enhver udfordring og mestre de store 
farveudfordringer.

COLOR CORRECTION SPECIALIST

Lær at udnytte din viden og kreativitet som en specialist. Her vil du opleve de mest opdaterede og fænomenale 
farveteknikker og services fra Goldwell. Din kunde vil få en wow oplevelse, med smukke farveresultater og den 
alsidighed, du kan tilbyde med en opgraderet servicemenu.

COLOR TECHNIQUE SPECIALIST

Bliv gråhårsekspert og udvid dit klientel. Oplev de sidste nye gråhårsservices på højt niveau, og imponer selv de 
mest krævende kunder med gråt hår. Bliv ekspert i gråhårsdækning og gør gråhårsdækning til flagskibet i din salon.

GREY COVERAGE SPECIALIST
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COLOR ARTIST
Trend og inspiration mastery.

På dette inspirerende niveau vil du blive ført til en verden fyldt med trend 
og mode. Bliv inspireret af Goldwell Global Artistic Masters, udvid din 

horisont og bliv en Color Artist.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 » Genopfind og remix teknikker og opnå fremragende farveresultater.

 » Overfør din vision til salonvenlige farveteknikker.

 » Udtryk dit mode statement i det "totale look"

 » Få en bedre farveforståelse opmærksomhed og selvsikkerhed i farvedesign og visualisering.

 » Ny inspiration med sjov og interaktiv workshop.

Lær teknikkerne der fører din farveekspertise til det næste niveau. Elumenate din farveverden. Du vil lære at bruge 
elumenated nuancer, Elumen og @Pure Pigments således, at du kan personliggøre alle dine opskrifter og nå frem til 
hidtil usete Elumenated farver.

COLOR ELUMENATION

Bliv inspireret af de nyeste spændende fashion trends.
Lær hvordan du bringer haute couture ind i din salon og overfør det til fantastiske services til dine kunder.

COLOR TREND

Kreativitet handler om at fange de øjeblikke, der gør livet værd at leve.
Lær at udtrykke din vision og personliggør dine farver og opskrifter. Giv farverne din personlige signatur og sjæl.  
Bliv en mester i dine farveudsagn.

COLOR LAB
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DET HANDLER OM DIN  
PERSONLIGE PERFEKTION 

INDEN FOR KLIP &  
STYLING. SKIL DIG  

UD FRA MÆNGDEN!

MAKE YOURSELF
STAND OUT!

ESSENTIAL SHAPES
Grundlæggende   

principper for klipning

 » Frisører på alle niveauer

 » 3 dags seminar

CONTEMPORARY SHAPES
Moderne og   

salonvenlige looks

 » Frisører med salonerfaring

 » 2 dags seminar

ADVANCED SHAPES
Avanceret former og  
forskellige teknikker 

» Frisører med erfaring 
 (Essentiel, Moderne)

 » 2 dags seminar

TURN YOUR PASSION FOR
CUT & SHAPE INTO MASTERY

Tag din ekspertise et skridt videre 
- bliv GOLDWELL MASTER STYLIST 

En ægte frisure er ikke bare klipningen og formen;  det er den problemfrie 
integration af begge. Goldwell Master Stylist Program tager dig til det  

højeste niveau af ekspertise skridt for skridt
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CUTTING
Tre inspirerende seminarer om klipning, der tager dig til 

en spændende verden med form og design. Lær alle de grundlæggende 
ting, du behøver at vide: produkter, services og teknikker. 

Frisører på alle niveauer.
Forstå de grundlæggende elementer af hårklipning ved at genlære reglerne og tankerne bag disse. Lær hvordan 
man  arbejder metodisk og få indsigt i hvilke farver og teknikker, der passer bedst til enhver form, så det giver det 
bedste resultat. 

ESSENTIAL SHAPES

Frisører med salonerfaring
Skab nutidige og salonvenlige looks.  Brug disconnection og color placement  til at forbedre og forstærke de skabte 
former. Oplev variationer af styling, der kan udvide dine muligheder for. 

CONTEMPORARY SHAPES

Frisører med erfaring (Essential shapes / Contemporary Shapes
Essential Shapes / Contemporary Shapes Skab spændende looks med kant. Brug forbedret disconnection og color  
placement. Få forståelse for de fundementale retningslinier for avanceret disconnection. Skub til kreativitetens 
grænser med en moderne tilgang til avanceret arbejde.

ADVANCED SHAPES
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DET HELE HANDLER  
OM AT BOOSTE DIN  

FARVEKREATIVITET... 
 

MAKE YOURSELF 
STAND OUT!

Lav dine helt egne individuelle Elumenated hårfarver 
i Goldwell Education Plus App.

IMAGINE COLOR.  
NOW MULTIPLY IT.

Din kilde til inspiration: 
Goldwell elumenated farveseminar.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 » Bliv inspireret af den nye generation af Elumenated farveservices:

 » Color Morphing, Color Cooling, Color Washing og Color Boosting

 » Få erfaringen fra ubegrænset frihed i farveteknikker.

 » Deltag i vores hands-on seminar, bliv ekspert og hav det sjovt!
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ENTER A COMPLETE  
COLOR WORLD

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 » Boost din kreativitet med højtydende farve additives.

 » Oplev den tilpassede Elumenated Hair Color service.

 » Bliv selvsikker i enhver farveudfordring.

Din mulighed for at få hjælp til det, der udfordrer dig i hverdagen. Medbring din egen model, og så står vi klar med 
en tekniker til at give dig råd og vejledning. Uanset om du er ny i vores produkter eller blot vil hjælpes lidt på vej. Du 
kan eventuelt afprøve et bestemt farvesegment, og du vil også kunne afprøve produkter, du ikke har i salonen endnu. 

PLUG & PLAY

Bliv sikker i Elumens fantastiske verden, et farvesegment hvor alt kan laves; farver hvor du kan arbejde kreativt.  
Denne dag er vi igennem opbygningen af teorien omkring Elumen, Derefter er der en praktisk workshop, hvor  
du får mulighed for at afprøve din nye viden på en model, og du får alle de nye tips & tricks med hjem. 

ELUMEN DAG

Denne aften er for farveentusiasterne og for dig, der ønsker at begejstre dine kunder med farver.
Vi vil vise, hvordan du med simple, intelligente teknikker kan du opnå fantastiske effekter, der giver håret et 
individuelt og unikt look med en farveserie, der kan skræddersyes til den enkelte kunde.

COLORMANIA INSPIRATION

På dette kursus gennemgår vi nogle af de største udfordringer, du møder i salonen. Du vil lære at farvekorrigere, 
forskellige teknikker der nemmere fører dig til det ønskede resultat, hvordan du tilfører dybde og dimensioner til 
teknikkerne, teorien hvor vi gennemgår korrigering af uønskede toner samt indlægning af forskellige farver og 
toninger i én arbejdsgang.

Vi vil vise demoer, og du vil arbejde hands-on med de nyeste og bedste freehands-teknikker. Der vil være en 
dybdegående gennemgang af de forskellige Goldwell produkter, der proffesionelt gør arbejdsgangen med disse 
teknikker til en leg.

BALAYAGE FREEHAND ADVANCED
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KERASILK
Den luksuriøse Kerasilk hårpleje, styling og duftegenskaber, højtydende 

ingredienser giver exceptionel og længerevarende resultater.

Lær hvordan man succesfuldt formår at skabe en luksuriøs  salonservice,  
der vil tilføre din salon og dig selv mere kvalitet, få nye kunder og skabe en yderligere omsætning

HVAD FÅR DU UD AF DET?

 » Kerasilk luksus hårpleje og high-class oplevelser.

 » Bliv ekspert i proffesionelt at analysere den perfekte kerasilk  
service til din kundes hårstruktur og hovedbund.

 » Tips til at skabe den perfekte luksus salonoplevelse.

 » Indsigt i hvordan du professionelt laver en konsultation med din kunde.

DET HANDLER 
OM EN LANGVARIGT,  

SILKEBLØDT HÅR 
 

MAKE YOURSELF 
STAND OUT!

Tilpassede løsninger fra holdbar transformation til perfekt glat og silkeblødt hår.
Silkeblød perfektion til uregerligt, frizzy hår.

KERASILK CONTROL

Giver skinnende og glansfuld farve med en langvarig følelse af silkeblødt hår.
Tilfør et højt niveau af glans og pleje til hårfarven med denne high-class service: Den ekslusive Kerasilk Brilliance Service.

KERASILK COLOR

Touchable styling der giver den perfekte finish til det silkebløde, smukke Kerasilk behandlet hår.
Opnå vægtløs, touchable styling 

KERASILK STYLE

Den nye genopfriskende pleje til den delikate hovedbund.
Giv håret intensiv pleje ved at starte med hovedbunden.

KERASILK REVITALIZE
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GOLDWELL’S HAIR FASHION  
COLLECTION 2019:

R MIX
BREAK FREE. 

FLYGT FRA VIRKELIGHEDEN OG HAV DET SJOVT. 
MIX POP MED PUNK. SHAKE IT UP.

DARE. CLASH. REBEL.

UDTRYK DIG IGENNEM HÅRET. 
LAV DRISTIGE FARVER, SKARPE KONTURER 

OG STÆRKE KONTRASTER.

SKAB FREMTIDEN SOM DU SER DEN 
- DET ER TID TIL AT REMIXE VIRKELIGHEDEN.

 
#REMIXREALITY

DET HELE HANDLER  
OM INSPIRATION, NYE  
IDEER OG VISIONER  

MED REMIX. 
 

MAKE YOURSELF 
STAND OUT!

THE COLOR ZOOM ’19 CREATIVE TEAM
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ER DU KLAR TIL EN OPLEVELSE FOR LIVET?
SKAB REMIX SOM DU SER DET.

Tag REMIX Collection og gør den til din egen. Lad dig inspirere af REMIX 
ånden og deltag i konkurrencen for dit land. Ved at deltage får du chancen, 

for at vinde og deltage i den internationale Color Zoom konkurrence. Udover 
at kunne vise din evner, handler det også om at skubbe til dine grænser, 
og opdage nye, gemte evner. Giv din karriere et forspring og spring ind 

i spotlightet af Color Zoom.

GRIB CHANCEN!

#TAKETHECHALLENGE

Ansøgningsdokumenter kan downloades her:
www.goldwell.com/colorzoom/briefingkit

---

Dylan Tung
GLOBAL WINNER

CREATIVE CATEGORY 2017, 
SINGAPORE

---

---

Maxim Sotnikov 
GLOBAL WINNER 

NEW TALENT CATEGORY 2017, 
RUSSIA
---

---

Mio Sota
GLOBAL WINNER 

PARTNER CATEGORY 2017, 
USA
---

DELTAG I DEN VILDESTE OPLEVELSE,  
SOM DELTAGER I VORES COLOR ZOOM  

KONKURRENCE.
Du har her muligheden for som frisør at udleve din kreative farveside 
og skabe det flotteste foto, som måske skal forsvare Danmark til vores 

næste event.

Slå dit navn fast i vores branche, vis alt hvad du har i dig inden for farvens 
verden, slip din kreativitet løs. 
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NU ER MULIGHEDEN HER.
Hvis du går og drømmer om at deltage i Color Zoom, men ikke kan komme  

i gang, er din mulighed her. Få 2 timers vejledning og tips til, hvordan du skal  
gribe sagen an samt få taget dit foto af vores professionelle fotograf,  

som ved alt om Color Zoom fotos. Mange går med en masse spørgsmål som:
Hvilken model skal jeg bruge?

Hvilken fotograf?
Hvad med tøj?

Er det noget for mig?
Hvad med make up?

Hvilken type hår skal jeg lave ?
Hvordan fortolker jeg kollektionen ?

ALT DETTE HJÆLPER VI MED I DENNE PAKKE.

#REMIXREALITY

COLOR ZOOM KONKURRENCEN.
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DET HELE HANDLER  
OM AT ØGE DIT  

TEAMS EKSPERTISE... 
 

MAKE YOURSELF 
STAND OUT!

IN-SALON KURSER
Bliv inspireret igennem skræddersyede træningssessioner.

Enhver stylist, enhver salon og enhver kunde er forskellig.
Vores tilpassede programmer, inklusiv hands-on øvelser, er den perfekte løsning  

til alle individuelle behov. Tilbyd hele dit team en opløftende oplevelse,  
og tag salonens succes et skridt videre.

Kontakt din Goldwell repræsentant for at få mere 
information om in-salon træning til dit team.

På dette kursus får du indblik i hele Goldwells blonde segment. Du vil lære, hvilke muligheder du har for at 
skabe den helt perfekte og smukke blonde farve.

Der vil være teori om de underliggende pigmenter, vi møder, når vi laver blondt hår og om neutraliseringsteknik.
Vi kommer i dybden med forskellige Balayage teknikker, påføringsteknikker og indlægningsmetoder. Samt 
vigtigheden af at tone et lysnet hår for at opnå et perfekt og helt færdigt resultat.

Vi vil vise demoer, og du vil arbejde hands-on med de nyeste og bedste freehands-teknikker. Her vil du bl.a. også 
blive knivskarp i din arbejdsproces med Goldwell.

BALAYAGE FREEHAND TECHNICIAN

På dette kursus gennemgår vi nogle af de største udfordringer, du møder i salonen. Du vil lære at farvekorrigere, 
forskellige teknikker der nemmere fører dig til det ønskede resultat, hvordan du tilfører dybde og dimensioner til 
teknikkerne, teorien hvor vi gennemgår korrigering af uønskede toner, toner samt indlægning af forskellige farver og 
toninger i én arbejdsgang.

Vi vil vise demoner, og du vil arbejde hands-on med de nyeste og bedste frihåndsteknikker. Der vil være en 
dybdegående gennemgang af de forskellige Goldwell produkter, der proffesionelt gør arbejdsgangen med disse 
teknikker til en leg.

BALAYAGE FREEHAND ADVANCED

Fordyb dig i en verden af nye Goldwell Iconic Brunettes services med sidste nye trends til forskellige brunette 
karakterer. 

ICONIC BRUNETTE COLLECTION

Opdag nye fantastiske blonde nuancer og skab perfekte lyse og klare blonde resultater.

COOL BLONDE COLLECTION 
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NEWGOLDWELL EDUCATION  
PLUS APP

COLOR MULTIPLIER

BEAUTY HEADS

SPECTRUM OF STYLING

HAIR SCIENCE

COLOR ZOOM

INDIVIDUAL VISUALISATION

FORMULATION GUIDE

GOLDWELL  
ONLINE

EVENTS

COLOR ZOOM

ABOUT GOLDWELL

SERVICES

SALON SUCCESS

EDUCATION

PRODUCTS

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

GOLDWELL  
SEMINAR FINDER

QUICK SEMINAR OVERVIEW

DATES AND LOCATIONS

ARTIST AND NEWS

ONLINE REGISTRATION

Få ny viden og inspiration med vores digitale uddannelse 
hands-on erfaringer. Nu har du adgang til ny inspiration 

Fordyb dig i hele Goldwells verden

- udviklet til perfekt at øge dine færdigheder og 
uanset, hvor du er, og nemt holde din viden up-to-date. 
med alle de nye digitale muligheder.

GØR DIG KLAR TIL    
NÅR SOM HELST, 

DIGITAL INSPIRATION
HVOR SOM HELST...
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UDDANNELSESOVERSIGT FORÅR 19 UDDANNELSESOVERSIGT EFTERÅR 19

DATO KURSUS TID BY PRIS
    
    

JUNI
       
3/6 MASTER COLORIST ARTIST 10.00-17.00 KØBENHAVN 795:-
    
SEPTEMBER
    
2-3/9 MASTER COLORIST TECHNICIAN 10.00-17.00 KOLDING 1000:-
2-3/9 MASTER STYLIST ADVANCED 10.00-17.00 KØBENHAVN 2595:-
7/9 COLORMANIA SHOW 19.00-21.30 SURPRISE 
11/9 COLORMANIA INSPIRATION NIGHT 19.00-21.30 AALBORG 595:-
16/9 MASTER COLORIST ARTIST 10.00-17.00 ODENSE 795:-
17/9 COLORMANIA INSPIRATION NIGHT 19.00-21.30 ODENSE 595:-
23/9 TEORI AFTEN 18.30-21.00 ODENSE 195:-
23-24/9 MASTER COLORIST TECHNICIAN 10.00-17.00 KØBENHAVN 1000:-
    
OKTOBER
    
7/10 ELUMEN 10.00-17.00 SILKEBORG 795:-
21-23/10 MASTER COLORIST SPECIALIST 10.00-17.00 KOLDING 1500:-
28-30/10 MASTER COLORIST SPECIALIST 10.00-17.00 KØBENHAVN 1500:-
    
NOVEMBER 
   
4/11 ELUMEN 10.00-17.00 KØBENHAVN 795:-
13/11 TEORIAFTEN 18.30-21.00 ODENSE 195:-
5/11 COLORMANIA INSPIRATION NIGHT 19.00-21.30 NÆSTVED 595:-
    

   

DATO KURSUS TID BY PRIS
    
    

JANUAR
    
9/1 FREEHAND TECHNIQUES BALAYAGE 09.30-17.00 ODENSE 595:-
14/1 TEORIAFTEN 18.30-21.00 KØBENHAVN 195:-
15/1 PLUG & PLAY 18.30-21.00 KØBENHAVN FREE
21-22/1 MASTER COLORIST TECHNICIAN 10.00-17.00 KØBENHAVN  1000:-
26-29/1 STOCKHOLM WEEKENDKURSUS 10.00-17.00 STOCKHOLM  5150:-
30/1 FREEHAND TECHNIQUES BALAYAGE ADVANCED 09.30-17.00 SILKEBORG 895:-
    
FEBRUAR
    
4-5/2 MASTER COLORIST TECHNICIAN 10.00-17.00 ODENSE  1000:-
5/2 PLUG & PLAY 18.30-21.00 ODENSE FREE
6/2 FREEHAND TECHNIQUES BALAYAGE ADVANCED 09.30-17.00 ODENSE 895:-
11/2 FREEHAND TECHNIQUES BALAYAGE ADVANCED 09.30-17.00 AALBORG 895:-
25-26/2 MASTER COLORIST TECHNICIAN 10.00-17.00 SILKEBORG  1000:-
    
MARTS    

4/3 FREEHAND TECHNIQUES BALAYAGE ADVANCED 09.30-17.00 KØBENHAVN 895:-
5/3 PLUG & PLAY 18.30-21.00 AALBORG FREE
6/3 COLORMANIA INSPIRATION NIGHT 19.00-21.30 SILKEBORG 595:-
12-13-14/3 MASTER STYLIST ESSENATIAL SHAPES 10.00-17:00 KØBENHAVN  2595:-
12/3 PLUG & PLAY 18.30-21.00 KØBENHAVN FREE
18/3 COLORMANIA INSPIRATION NIGHT 19.00-21.30 KOLDING 595:-
19/3 COLORMANIA INSPIRATION NIGHT 19.00-21.30 KØBENHAVN 595:-
25-27/3 MASTER COLORIST SPECIALIST 10.00-17.00 ODENSE  1500:-
    
APRIL    

1-3/4 MASTER COLORIST SPECIALIST 10.00-17.00 KØBENHAVN 1500:-
    
MAJ
    
12/5 COLOR ZOOM WEEKEND 9.00-17.00 KØBENHAVN 2500:-
14/5 KERASILK NIGHT 19.00-22.00 VEJLE 695:-
15/5 KERASILK NIGHT 19.00-22.00 KØBENHAVN 695:-
21/5 ELUMEN 10.00-17.00 ODENSE 795:-
28/5 ELUMEN 10.00-17.00 KØBENHAVN 795:-
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BOOKINGS

Bookning af kurser sker igennem din salgskonsulent 
eller Education Coordinator via mail: uddannelse@kao.com 

REGLER FOR AFBUD

Eventuelt afbud til kurset skal ske senest to uger før 
datoen for kurset. Afbud efter pågældende dato faktureres med 50% af 

kursusprisen. Samme regel gælder, hvis du udebliver fra kurset uden afbud. 

Hvis du udebliver fra et gratis kursus, bliver du faktureret med kr. 200 ekskl. moms. 
Vi forbeholder os ret til eventuelle ændringer. 

Bliv inspireret og stræb efter nye højder af kreativ
 perfektion. Bliv en del af vores fællesskab.

Vi ser frem til at møde dig.

TILMELDING OG  
VIGTIG INFORMATION
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For yderligere information kontakt venligst din Goldwell repræsentant. | goldwell.dk

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.

GET READY FOR INSPIRATION.
MAKE YOURSELF STAND OUT!


