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GOLDWELL –
WHAT WE STAND FOR

STYLISTIKESKEISENÄ BRÄNDINA,
OLEMME INTOHIMOISIA KAUNIISIIN HIUKSIIN.
PYRIMME JATKUVASTI PARANTAMAAN NIITÄ - VÄRIÄ, HIUKSEN KUNTOA
JA RAKENNETTA - JATKUVILLA TUTKIMUKSILLA JA
HUIPPUTEKNOLOGIOIDEN KEHITTÄMISELLÄ.

OMISTAUTUNUT HIUSTEN TÄYDELLISYYDELLE
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EDUCATION WITHOUT LIMITS
Jokainen hiussäie on kuin tyhjä taulu. Jokainen asiakas on uusi
mahdollisuus harjoittaa taidetta.
Konservatiivisesta näyttävämpiin lookeihin, kaikki värit, leikkaukset ja tyylit,
kaikissa tuot esille omaa luovuuttasi ja lahjakkuuttasi.
Tutustu koulutusohjelmaamme, josta voit kehittää itsellesi omanlaisen
yhdessä koulutustiimimme kanssa. Koulutuksemme on suunniteltu auttamaan
sinua oppimaan mitä haluat ja kouluttajamme ovat
kampaajia kuten sinäkin. He ovat valmiina tarjoamaan menestyksen
avaimet mitä ikinä oma näkemyksesi menestyksestä sisältääkään.
Lähde mukaamme, odotamme innolla tapaamistamme!

EXPLORE MORE.

TOMMI RUSKOMÄKI
EDUCATION MANAGER
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ANDERS ANDREASSEN
NORDIC GENERAL MANAGER
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Tarjoamme sinulle kattavan valikoiman koulutuksia Kao Salon Academyllamme sekä virtuaalisesti.
Viihdy koulutuksissamme, saavuta huippuosaaminen ja pidä hauskaa - missä ikinä oletkin.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

TAPAHTUMAT
INSPIRAATIO
BRÄNDI
PALVELUT
LIIKKEESI MENESTYS
KOULUTUS
TUOTTEET

GOLDWELL
SEMINAR FINDER
YHTEENVETO KOULUTUKSISTA
PÄIVÄMÄÄRÄT JA PAIKAT
KOULUTTAJAT
ILMOITTAUTUMINEN

DIGITAL EDUCATION

DIGITAALINEN INSPIRAATIO
MIHIN AIKAAN TAHANSA.
MISSÄ TAHANSA.

GOLDWELL
ONLINE

GOLDWELL EDUCATION
PLUS APP
COLOR MULTIPLIER
COLOR SKETCHER -TYÖKALU
RESEPTEJÄ
VÄRIOPAS
VÄRIKARTAT
PALVELUT
TUOTETIETOUS
SPECTRUM OF STYLING
HAIR SCIENCE - KAIKKI HIUKSESTA

GOLDWELL EDUCATION PLUS
YOUTUBE CHANNEL
INSPIRAATIONLÄHDE JA TIETOA TULEVISTA TRENDEISTÄ
TEKNIIKKAVIDEOITA VÄREISTÄ JA LEIKKAUKSISTA
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VALINTA ON SINUN.

GOLDWELL SERVICE CYCLE
GOLDWELL MASTER SERIES
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GOLDWELL SERVICE CYCLE
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Tutustu Goldwell Service Cycle -väripalveluympyrään:
www.goldwell.com
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MAINTEN
ANC
E

Tarjoa asiakkaillesi ylivoimainen kampaamokokemus, johon kuuluvat
niin yksilöllinen konsultaatio, inspiroivat tekniikat ja korkean suorituskyvyn ammattituotteet kehitetty tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla Sinun asiantuntijuuttasi.

IN-SALON
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RAJOITTAMATTOMIIN MAHDOLLISUUKSIIN.
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GOLDWELL MASTER SERIES
MESTARUUS SYNTYY INTOHIMOSTA
Olipa kyseessä sitten värjäys, leikkaus tai rakennekäsittely –
nyt voit viedä osaamisesi aivan uudelle tasolle.
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GOLDWELL MASTER SERIES

Ole todellinen mestari siinä, mitä rakastat.
Osallistu Goldwell Master -ohjelman koulutuksiin, niin saat kaiken tarvitsemasi tullaksesi
huipputekijäksi työsi eri osa-alueilla.
Jokainen ohjelma koostuu mielenkiintoisista, interaktiivisista kursseista ja vie
Sinut askel askeleelta kohti kokonaisvaltaista kampaamo-osaamista.
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MUUTA INTOHIMOSI
VÄRJÄÄMISEEN MESTARUUDEKSI
Vie osaamisesi seuraavalle tasolle: ota tavoitteeksesi GOLDWELL MASTER COLORIST.
» Master Colorist on Goldwellin kansainvälinen sekä ainutlaatuinen värikoulutuskonsepti

MASTER COLORIST

» Master Colorist -koulutukset tarjoavat Sinulle itsevarmuutta, muokattavuutta
ja luovuutta sekä pysyvät kiinni trendeissä ja kampaajien tarpeissa

COLOR ARTIST
Trendien ja inspiraation hallinta

COLOR TREND

COLOR ELUMENATION

COLOR SPECIALIST
Värin/tekniikoiden ja konsultoinnin hallinta

COLOR CORRECTION SPECIALIST

GREY COVERAGE SPECIALIST

COLOR TECHNICIAN
Goldwell perusteiden hallinta

2. GOLDWELL-VÄRIEN PERUSTEET 2
1. GOLDWELL-VÄRIEN PERUSTEET 1
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COLOR TECHNICIAN
Goldwell perusteiden hallinta.
Opit tuntemaan perusteellisesti Goldwellin eri värituotesarjat
ja niiden optimaalisen käyttötavan. Opit sisällyttämään Goldwellin
värijärjestelmän kokonaisvaltaiseen palveluun, johon asiakkaasti rakastuvat.

GOLDWELL-VÄRIEN PERUSTEET 1
10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria,
13.00-17.00 työskentely)

MASTER COLORIST

Opi kaikki Colorancella, Topchicilla (2-10) ja Nectayalla
tehtävistä kestosävytyksistä. Tämä kurssi tarjoaa monipuolisia
värjäysvaihtoehtoja, jotka vastaavat tavallisten kuluttajien
tarpeisiin ja odotuksiin.
Tutustu palveluvalikoimaamme alkaen kiiltopalvelusta aina
upeisiin muotisävyihin ja asiakkaiden ylistämään harmaiden
häivytykseen asti. Opi korostamaan asiakkaasi luontaista
kauneutta kauneimmalla mahdollisella hiusvärillä.

0 € + alv
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
MA 24.1. / TI 1.3. vain teoria /
MA 2.5. / KE 1.6. vain teoria
TI 30.8. vain teoria / MA 10.10. /
MA 12.12. vain teoria

GOLDWELL-VÄRIEN PERUSTEET 2
Opi kaikki vaaleista hiuksista ja vaalennuspalveluista: niiden
monipuolisuus, haasteet ja niiden kauneus sekä tutustu rajattomien mahdollisuuksien Elumen värjäyspalveluihin, joiden
avulla hämmästytät asiakkaasi: kestoväri ilman ammoniakin
tuoksua, ja tuloksena häikäisevä kiilto sekä poikkeuksellinen
kesto ja värin tasaisuus.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria,
13.00-17.00 työskentely)
0 € + alv
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
TI 24.1. / TI 1.3. vain teoria klo
13-15 / TI 3.5. /
KE 1.6. vain teoria klo 13-15
TI 30.8. vain toeria klo 13-15
TI 11.10. / MA 12.12. vain teoria klo
13-15
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COLOR SPECIALIST
Värin/tekniikoiden ja konsultoinnin hallinta.

MASTER COLORIST

Ymmärrä kuinka konsultoit ja valitset oikean värin sekä tekniikan.
Opi kohtaamaan kaikki mahdolliset värihaasteet harmaanpeitosta värinkorjaukseen.

COLOR CORRECTION SPECIALIST
Opi hallitsemaan kaikki erilaiset värjäystilanteet
liikkeessäsi. Kurssin painopiste on värin korjaamisessa
ja haastavien värjäystilanteiden ratkaisemisessa.
Käymme läpi esipigmentoinnit, erilaiset
vaalennuspalvelut, harmaiden hiusten haasteet,
ei-toivottujen sävyjen neutraloinnin sekä oikeat
Goldwell-värituotteet.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria,
13.00-17.00 työskentely)
145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)
KE 26.1. / MA 4.4.
KE 31.8. / KE 23.11.

GREY COVERAGE SPECIALIST
Tule harmaiden hiusten palveluiden mestariksi.
Kurssilla pureudumme erilaisiin harmaiden hiusten
haasteisiin. Opit käyttämään monipuolisesti kaikkia
Goldwell-väriperheitä harmaanpeittoon sekä
harmaanhiuksen korostamiseen.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria,
13.00-17.00 työskentely)
145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)
TO 27.1. / TI 5.4
TO 1.9. / TO 24.11.
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COLOR ARTIST
Trendien ja inspiraation hallinta.

MASTER COLORIST

Tämä inspiroiva taso vie sinut trendien ja muodin maailmaan.
Inspiroidu Goldwellin kansainvälisten artistien tekemistä
kokoelmista ja laajenna näkemystäsi.

COLOR ELUMENATION
Näe hiusvärisi kokonaan uudella tavalla.
Opi käyttämään Colorance ja Topchic Elumenated
-sävyjä sekä luomaan omia Elumenated-sävyjä
käyttäen @Pure Pigments-väritehosteita.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria,
13.00-17.00 työskentely)
145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)
KE 2.3. / KE 4.5.
KE 12.10. / TI 13.12.

COLOR TREND
Inspiroidu uusimmista muodin ja kauneuden trendeistä.
Pääset luomaan Goldwellin ajankohtaisen kokoelman
mukaisen värjäyksen sekä saat paljon ideoita ja uusia
värireseptejä.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria,
13.00-17.00 työskentely)
145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)
TO 3.3. / TO 5.5.
TO 13.10. / KE 14.12.
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MUUTA INTOHIMOSI LEIKKAAMISEEN
JA MUOTOILUUN MESTARUUDEKSI
Saavuta uusi taso leikkauksessa ja muotoilussa
– suuntanasi GOLDWELL MASTER STYLIST.

ESSENTIAL SHAPES

CONTEMPORARY SHAPES

ADVANCED SHAPES

Hiustenleikkaamisen

Nykyaikaisia ja liikekäyttöön

Edistyneitä muotoja ja

perusteet

sopivia lookkeja

useita tekniikoita

» Kaikentasoisille stylisteille

» Stylisteille joilla on

» Stylisteille joilla on monen vuoden

» Kaksipäiväinen kurssi

jo liikekokemusta

kokemus liiketyöstä (Essential ja

» Kaksipäiväinen kurssi

Contemporary käytynä)

MASTER STYLIST

Täydellinen hiustyyli ei ole pelkästään leikkaus, väri tai muotoilu;
kyseessä on kaikkien kolmen saumaton yhteispeli: leikkaus + väri + muotoilu.
Goldwell Master Stylist -ohjelma sisältää kaiken, mitä tarvitset näiden kolmen osa-alueen
hallitsemiseksi, ja se vie Sinut askel askeleelta kaikkein korkeimmalle tasolle.

» Kaksipäiväinen kurssi
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CUT & SHAPE
Kolme inspiroivaa leikkauskoulutusta jotka vievät sinut muotojen
ja suunnittelun inspiroivaan maailmaan.
Tämä on matka – kehitä taitojasi, saavuta tekninen täydellisyys ja rajoittamaton luovuus!

ESSENTIAL SHAPES
Perustaso.
Sopii kaiken tasoisille kampaajille.

10.00-17.00
300 € + alv
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
KE-TO 9.-10.3.
MASTER STYLIST

Syvennä ymmärrystäsi hiustenleikkuun perusteista
kertaamalla säännöt ja niiden takana olevat syyt. Sisäistä
systemaattinen työskentelytapa.
Saat vinkkejä oikeaan tekniikkavalintaan, niin että lopputulos
on aina paras mahdollinen valitun muodon kannalta.

CONTEMPORARY SHAPES
Keskitaso.
Sopii stylisteille, joilla on jo liikekokemusta.
Luo moderneja ja liiketyöskentelyyn sopivia lookeja.
Tee yhdistämättömiä linjoja ja värinsijoitteluja. Käytä
tekniikoita, jotka korostavat muotoa, nostavat tekemäsi
leikkauksen esiin ja tekevät siitä vieläkin upeamman.
Opi erilaisia muotoilumuunnelmia, jotka lisäävät
viimeistelyvaihtoehtojen määrää.

10.00-17.00
300 € + alv
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
MA-TI 26.-27.9.

ADVANCED SHAPES
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Edistynyt taso.
Sopii stylisteille joilla on monen vuoden
kokemus liiketyöstä
(Essential Shapes ja Contemporary Shapes käytynä)

10.00-17.00

Luo särmikkäitä ja mielenkiintoisia lookeja. Ymmärrä
perussäännöt edistyksellisiin yhdistymättömiin linjoihin.
Riko luovuuden rajoja modernilla lähestymisellä.

KE-TO 2.-3.11.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

300 € + alv
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
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MUUTA INTOHIMOSI
RAKENNEKÄSITTELYIHIN
MESTARUUDEKSI
Saavuta uusi taso rakennekäsittelyissä
– suuntanasi GOLDWELL MASTER TEXTURE.

Opi viimeisimmät trendit, tekniikat ja palvelut tullaksesi todelliseksi rakennekäsittelyiden mestariksi.

MASTER TEXTURE

Master Texture -kurssit keskittyvät rakenteen ja muodon pysyvään muutokseen.

TEXTURE TECHNICIAN
NUWAVE

Uusi upea innovaatio hiuksen
rakenteen muokkaamiseen.
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KERASILK CONTROL SERVICES
Kerasilk
Keratin Treatment /
De-Frizz Treatment
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TEXTURE TECHNICIAN
Ensimmäinen askel matkalla kohti rakennekäsittelyiden asiantuntijuutta.
Opi kaikki tarvittavat perusteet: tuotteet, palvelut ja tekniikat.

TEXTURE TECHNICIAN
10.00-17.00
(10-12 teoria, 12-13 lounas,
13-17 työskentely).

MASTER TEXTURE

Opi kaikki NuWave –rakennekäsittelystä sekä Kerasilk Control
-palvelusta.
Kurssilla käydään läpi NuWave-, Kerasilk Keratin Treatment- ja
Kerasilk De-Frizz treatment -käsittelyt ja voit itse valita minkä
näistä käsittelyistä haluat tehdä omalle mallillesi.

145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)

KE 20.4. / KE 7.9.
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ELUMENATION
Suoravärien taidonnäyte.
Lisää kiiltoa ja tarjoa poikkeuksellisia tehosteita väreihin.

WHAT’S IN IT FOR YOU?
» @Elumenated-teknologiassa perinteinen hapeteväri kohtaa suoravärin,
tarjoten monikerroksista kiiltoa, vain yhdessä työvaiheessa.
» Laaja sävyvalikoima kaikkiin asiakastoiveisiin harmaanpeitosta muotisävyihin.

Tarjoa täysin uusi väripalveluiden kategoria ja erottaudu eduksesi!
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COLOR

IMAGINE COLOR.
NOW MULTIPLY IT.
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COLOR
Mikään ei inspiroi niin kuin hiusväri. Koulutuksemme on suunniteltu niin, että ne innostavat ja
ohjaavat sinua luovuuteen - olitpa sitten vasta-alkaja tai alan konkari.
Opit kaiken tarvittavan upeiden lookien luomista varten: innovatiiviset värit,
viimeisimmät trendit ja uudet tekniikat.

#GOLDWELLCOLOR

LIGHTENING TECHNIQUES
10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria, 12-13 lounas,
13.00-17.00 työskentely)
COLOR

Kurssilla syvennymme erilaisiin trendikkäisiin
vaalennustekniikoihin, jotka sopivat sekä
vaaleisiin että tummiin hiuksiin.
Iltapäivän työskentyosuudessa pääset itse
testaamaan erilaisia vaalennustekniikoita
harjoituspäähän.

145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)
KE 9.2. / TI 12.4.
KE 14.9. / TI 22.11.

ELUMEN DAY
Kurssilla keskitymme Elumenin ja Elumen Playn luovaan
käyttöön liiketyöskentelyssä.
Löydä Elumenin kaikki eri mahdollisuudet
luodaksesi täydellisen lopputuloksen.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria,
13.00-17.00 työskentely)
145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)
MA 7.2. / MA 12.9.
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LIGHT DIMENSIONS
Vaalennuksen taide & tiede.

TUTUSTU
LUOVUUDEN
UUTEEN
ULOTTUVUUTEEN

LIGHTDIMENSIONS

Opi käyttämään monipuolisesti ja luovasti kaikkia Light Dimensions -perheen tuotteita.

#LIGHTENINGUNLIMITED #LIGHTDIMENSIONS
LIGHT DIMENSIONS
Tule tutustumaan Light Dimensions vaalennustuotteisiimme
niin teoriassa kuin käytännössä. Opi niiden teknologia sekä
käyttö ja testaa eri tuotteita kouluttajan opastuksella.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria, 12-13 lounas,
13.00-17.00 työskentely)
145 € + alv koko päivä
(sis. kevyen aamiaisen ja lounaan)
30 € + alv aamupäivä
(sis. kevyen aamiaisen)
TI 8.2. / MA 11.4.
TI 13.9.
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COLORANCE
Väri kaikille.
Jokaiselle hiusmuotoilijalle. Jokaiselle asiakkaalle. Jokaiseen palveluun.

Opi kaikki uudistuneesta Colorance väriperheestä ja sen upeista mahdollisuuksista.

#GOGOLDWELL #COLORFOREVERYONE
COLORANCE AAMU
10.00-12.00

COLORANCE

Intensiivinen aamu uudistuneen Colorancen parissa.
Aamun aikana käydään kattavasti läpi Colorancen kaikki sävytys mahdollisuudet sekä vinkit helppoon ja nopeaan palveluun liiketyöskentelyssä.

0€
KE 13.4.

COLORANCE DAY
Kurssilla keskitymme uudistuneeseen Colorance värisarjaan.
Opi kaikki Colorancen mahdollisuudet helppoon ja nopeaan
väripalveluun liiketyöskentelyssä. Päivän aikana käydään läpi
mm. kiiltosävytykset, trendikkäät sävytykset & @Pure Pigmentsin hyödyntäminen, Color Balancing ideat, harmaanpeitto
sekä lisäpalvelut.

10.00-17.00
(10.00-12.00 teoria, 12-13 lounas,
13.00-17.00 työskentely)
0€
TI 26.4.

COLORANCE AFTER WORK
Tule intensiiviseen iltaan tutustumaan uudistuneeseen
Colorance väriperheeseen.
Illan aikana käydään kattavasti läpi Colorancen kaikki
sävytys mahdollisuudet ja vinkit helppoon sekä nopeaan
palveluun liiketyöskentelyssä.
Saat ideoita eri tekniikoihin ja lisäpalveluihin.
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18.00-.20.00

0€
TI 24.5.
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STYLESIGN
Go crazy for texture! Tee vaikutus asiakkaisiisi upeilla persoonaan sopivilla tyyleillä.
Suunniteltu vahvistamaan luovaa voimaasi.

WHAT’S IN IT FOR YOU?
» Intuitiiviset segmentit sekä helppokäyttöiset tuotteet ja tekniikat.
» Tuote-spesifiset muotoilupolymeerit, joissa mukana bambuproteiini
kaikille luonnollisille ja joustaville tyyleille.
» Sisältää elastomeerin ja UV-filtterin, jotka auttavat suojaamaan
hiuksia ennenaikaiselta värinhaalistumiselta, lämmöltä ja UV-valolta.

STYLING

#STYLESIGN #SIGNYOURSTYLE
Lisätietoja tuotteista saat paikalliselta Kao myyntikonsultilta,
Goldwell Education Plus -applikaatiosta tai Goldwell Education Plus Youtube -kanavalta.

Tutustu Spectrum of Styling -vinkkeihin
Goldwell Education Plus -applikaatiossa.
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DUALSENSES
Välittömät hoitoratkaisut sekä sisäänrakennettu värinsuoja.
Innovatiivinen teknologia levittää hiuksiin tarpeellisia
hoitavia ainesosia nopeasti ja tasaisesti saavuttaaksesi
lopputulokset, jotka näet ja tunnet välittömästi.
Kaikki Dualsenses-tuotteemme sisältävät luotettavan
värinsuojan sekä houkuttelevat tuoksut.

WHAT’S IN IT FOR YOU?
» Ainutlaatuiset teknologiat ja selkeä valikoima
» Yhtä hellävarainen kuin puhdas vesi:
kaikki shampoomme sisältävät parannellun FadeStopFormulan,
joka minimoi värin haalistumista pesun aikana.

CARE

#DUALSENSES
Lisätietoja tuotteista saat paikalliselta Kao myyntikonsultilta,
Goldwell Education Plus -applikaatiosta tai Goldwell Education Plus Youtube -kanavalta.
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KERASILK
Kaksi askelta Kerasilk-menestykseen.
Käytä motivoivaa tukea, joka on suunniteltu sinulle
ja tiimillesi nostaaksesi Kerasilk-busineksesi seuraavalle tasolle.

1. KOULUTUS VAIN NÄPPÄIMEN PÄÄSSÄ
Löydät koulutustukea Goldwell Education Plus YouTube Channel
ja Goldwell Education Plus App -kanavilta.
2. VALITSE KERASILK-ASIANTUNTIJA LIIKKEELLESI
Nimeä liikkeesi "Kerasilk-asiantuntija" joka voi opastaa ja vahvistaa brändikokemusta muulle
liikkeen henkilökunnalle. Kerasilkiin on helppo luoda innostusta ja intohimoa.
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#HAIRLIKESILK

KERASILK

EVERY WOMAN
DESERVES
BEAUTIFUL HAIR

Lisätietoja tuotteista saat paikalliselta Kao myyntikonsultilta,
Goldwell Education Plus -applikaatiosta tai Goldwell Education Plus Youtube -kanavalta.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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IN-SALON SEMINARS
Inspiroidu omalle tiimillesi räätälöidystä koulutuksesta.

Jokainen kampaaja, jokainen liike, jokainen asiakaskunta on erilainen.
Räätälöidyt kurssimme on suunniteltu vastaamaan juuri Sinun yksilöllisiin tarpeisiisi
ja kehittämään koko henkilökuntasi osaamista.
Kaikki tässä kirjassa esitellyt koulutukset voidaan järjestää myös sinun liikkeessäsi.
Voimme järjestää monipuolisesti koulutuksia myös virtuaalisesti niin paikallisten
kuin ulkomaistenkin kouluttajien vetäminä.

IN-SALON SEMINARS

Ota yhteyttä paikalliseen Kao myyntikonsulttiin tai koulutustiimiin saadaksesi
lisätietoa liikekohtaisista koulutuksista.
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KAO BUSINESS SCHOOL
Kao Business School koostuu koulutuksista ja koulutusohjelmista, joiden tehtävä on auttaa
yritystäsi kasvamaan, parantamaan kannattavuuttasi sekä kehittämään sinua johtajana.
Tarjoamme oheisen valikoiman Kao Business School -myyntikoulutuksia myyntikonsulttiemme toimesta.
Kysy alueesi myyntikonsultilta sinua kiinnostavasta koulutuksesta ja toteutamme sen
liikkeessäsi tai virtuaalisesti.

MAKSIMOI TUOTTOSI
Keskitymme koulutuksessa tapoihin maksimoida liikkeesi
tuottoja, erityisesti kampaamopalvelujen ja jälleenmyynnin
avulla. Suosittelemme tätä koulutusta ensimmäisenä
askeleena kohti myyntikoulutustemme maailmaa

Kesto 1h

Mitä kuluttaja odottaa kampaamokäynniltä ja mikä merkitys
konsultaatiolla ja jälleenmyynnillä on kuluttajien silmissä.
Käymme koulutuksessa läpi kuinka otat askeleet kohti entistä
menestyksekkäämpää konsultoivaa myyntiä.

SALON SUCCESS

KONSULTOIVAN JÄLLEENMYYNNIN PERUSTEET
Kesto 2h

ENNAKOIVA JÄLLEENMYYNTI –
VIE PALVELU SEURAAVALLE TASOLLE
Myynti ei ole myyntiä vaan asiakkaan palvelemista loppuun saakka.
Käymme koulutuksessa läpi kuinka asiakkaan tarpeet otetaan
huomioon käynnin eri vaiheissa ja kuinka myyminen muuttuu
osaksi asiakaspalvelurutiineja.

Kesto: 2h

TEHOJA JÄLLEENMYYNTIIN METODI 5-3-1
Keskitymme helppoon ja käytännölliseen metodiin lisätä jälleenmyyntiä liikkeessäsi. Suosittelemme tätä koulutusta kun tiimisi tarvitsee käytännön vinkkejä ja ”sanoja suuhun” kuinka suositella tuotteita.

Kesto: 1h

HITAASTI LIIKKUVAT LIIKKEELLE
Painotamme koulutuksessa liikkeesi hitaammin liikuvia tuotteita,
jotta henkilökuntasi saa otettua haltuun laajan tuoteportfolion. Suosittelemme tätä koulutusta kun haluat hioa tiimisi tuotetuntemusta
laajemmin, omien lempituotteiden ulkopuolelle.
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SOCIAL MEDIA
EROTU EDUKSESI
Opi hyödyntämään monipuolisesti sosiaalista mediaa näkyvyyden saamiseksi.
Erotu muista ammattimaisilla kuvilla sekä kattavalla somemarkkinoinnilla.

SOME KUVAUKSEN ABC
Olisiko nyt aika laittaa yrityksesi Some-kuvat kuntoon?
Oletko aina miettinyt miten muut ottavat niin hyviä kuvia?
Tule mukaan kuvauskurssillemme, jossa opit ottamaan ammattitason kuvia puhelimella ja häikäise seuraajasi täysin
uudella visuaalisella ilmeellä.

10.00-14.00

225 € + alv
KE 16.3. / KE 11.5.
MA 19.9. / MA 7.11.

KUVANKÄSITTELYN ABC
10.00-14.00
ELUMEN

Kurssilla opetellaan teorian ja käytännön kautta tekemään jo
otetuista kännykkäkuvista siistitymmän ja ammattimaisemman
näköisiä, harjoitellaan yleisiä värinkorjauksia sekä tutustutaan
maksuttomiin kuvankäsittely ohjelmiin.

225 € + alv
TO 17.3. / TO 12.5.
TI 20.9. / TI 8.11.

SOSIAALISEN MEDIAN ABC
Tällä virtuaalikurssilla käydään läpi mm. kuinka hyödynnät sosiaalista mediaa bisneksen kasvattamisessa, kuinka rakennat
oman some –identiteetin ja miten luot ja sitoutat oman someyhteisösi. Saat myös käytännön vinkkejä oman liikkeen sosiaalisen median tärkeimpiin toimenpiteisiin.

9.00-10.30

29 € + alv
TI 8.2. / TI 17.5.
TO 22.9. / TI 15.11.

TULOKSELLISEN MAKSETUN SOME MAINONNAN
ABC
Tämän virtuaalikurssin tavoitteena on tarjota sinulle mahdollisimman käytännönläheinen koulutus maksetun some-mainonnan tekemiseen. Kurssin aikana käymme yhdessä vaihe vaiheelta läpi Facebook- & Instagram-mainonnan perusteet
siten, että kurssin käytyäsi pystyt itse toteuttamaan yrityksellesi tehokasta ja tuloksellista some-mainontaa.
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9.00-11.00

49 € + alv
TI 15.2. / TI 24.5.
TO 29.9. / TI 22.11.
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Olemme omistautuneet tarjoamaan parhaita inspiraation lähteitä. Siksi haluamme
jatkuvasti tavoitella täydellisyyttä ja tukea Sinua henkilökohtaisessa kehityksessäsi ja kasvattaa
omaa lahjakkuuttasi. Uskomme, että jokainen voi olla upea inspiraation lähde.

Kao Salon Adacemyt ovat paikkoja, joissa pääset kokemaan uutta inspiraatiota ja luovuutta.
Liity joukkoomme ja hanki unohtumattomia hetkiä!
On tiedettävä mistä löytää inspiraatiota!

NATIONAL EDUCATION

Erotu joukosta!

Päivi P

alviain

en

Tommi Ruskomäki

––
KAO SALON ACADEMY HELSINKI
––
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Maiju Niirone
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NATIONAL ARTISTIC TEAM

Inalla on jo reipas 25
kokemus kampaam vuoden
Goldwell kouluttaja oalalta ja
toiminut jo noin 20 nakin hän on
vu
Inalla on kilpailutausoden ajan.
timantin kova tuotet ta sekä
un
Goldwell-tuotteista.temus
Inan toinen äidink
joten koulutukset jaieli on ruotsi,
sujuvat erinomaise värineuvotkin
sti ruotsiksi.

i on
Bettinan toinen äidinkiel nistuu
on
n
ne
mi
tta
ulu
ruotsi, joten ko
sujuvasti myös ruotsiksi.
Pelle Jakobsson
Ville Kärkkäinen
Villellä on jo 25 vuoden kokemus
alalta ja kouluttajanakin kokemusta
on ehtinyt jo kertyä yli 10-vuotta.
Villellä on oma menestyvä liike
yhtiökumppaneiden kanssa
Helsingissä. Goldwell koulutustiimiin
hän liittyi 2021 ja hän toimii myös
Suomen Varis Ambassadorina.
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Kouluttajana Ville on päässyt
tekemään lukuisia isoja näytöksiä,
koulutuksia sekä kuvauksia ympäri
maailmaa. Hän on erittäin
monipuolinen kouluttaja joka taitaa
niin leikkaukset, värjäykset kuin
viimeisen päälle viimeistelytkin.

in vankka
Pellelle on kertynyt erittä misesta
kokemus hiusten leikkaa nellessä.
Vidal Sassoonilla työsken r Stylist
ste
Hän onkin vastuussa Ma hjoismaissa.
Po
ko
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a
-leikkauskursseist
ja tällä
Pellen äidinkieli on ruotsiat ruotsiksi
juv
su
t
hetkellä koulutukse
sekä englanniksi.
Pelle opiskelee suomea, kuulla
t myös
joten koulutuksissa saata
omeksi.
su
oja
hieman jo neuv
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BOOKING
INFORMATION
TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET
» koulutus@kao.com
» 09 4154 2300

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

BOOKING INFORMATION

KAO SALON ACADEMY

PERUUTUSEHDOT
Mikäli et pääse kurssille, on kurssivaraus peruutettava viimeistään
neljä (4) viikkoa ennen kurssia. Muussa tapauksessa veloitamme 100 % kurssin hinnasta.
Peruuttamattomista ilmaisista koulutuksista veloitamme 20 €.
Kurssin järjestäjä voi muuttaa alun perin ilmoitettuja kouluttajia. Kurssien
minimiosallistujamäärä on 6 henkeä ja seminaarien 50 henkeä, muussa
tapauksessa pidätämme oikeuden muutoksiin..

Odotamme tapaavamme sinut pian!
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INSPIRATION, SERVICES,
TECHNIQUES.
WHEREVER YOU ARE.

For further information, please contact your Goldwell representative. | goldwell.com

Goldwell is part of Kao Salon Division.

Making life beautiful for salons, stylists and their clients.
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