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POPUSŤTE UZDU
SVOJÍ KREATIVITĚ.
Každý klient a jeho vlasy jsou jako čisté plátno – a také novou příležitostí
vyjádřit svoje umělecké cítění. Od konzervativních po kreativní, každá barva,
střih a účes jsou důkazem vaší kreativity a talentu. Víme, že právě to je to,
co děláte nejraději: necháváte se unést svojí kreativitou a vytváříte pro své
klienty ty nejkrásnější a nejúžasnější účesy.
A samozřejmě, čím více svoje řemeslo zdokonalujete, tím lepší jste.
A čím více se učíte, tím více rostete.
Zde vám může firma Goldwell pomoci při dosahování vaší vize o úspěchu.
Seznamte se s program, pomocí kterých se můžete nadále rozvíjet
a zdokonalovat svoje dovednosti společně s naším vzdělávacím týmem. Naše
programy jsou vytvořeny tak, aby vám napomáhaly naučit se vše, co chcete
a naši umělečtí aktéři a školitelé jsou kadeřníci stejně jako vy – připraveni vám
pomáhat při dosahování úspěchu, ať již je vaše představa o jeho podobě
jakákoliv.

Přidejte se k nám. Těšíme se na vás!

Nina Haladyová
EDUCATION LEADER
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-GOLDWELL
SERVICE CYCLE
--

PĚT KROKŮ
K DOKONALOSTI

NU
ALO
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KONZULTACE
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DOPORUČENÍ
DOMÁCÍ PÉČE

PŘÍPRAVA

SERVICE CYCLE

DOMA

JEDNÁ SE O JEDINEČNÝ A HOLISTICKÝ SERVISNÍ KONCEPT,
ZJEDNODUŠUJÍCÍ KAŽDODENNÍ PRÁCI KADEŘNÍKA V SALONU:
GOLDWELL SERVICE CYCLE. ROZDĚLUJE KAŽDOU SLUŽBU – OD ZMĚNY
BARVY PO PÉČI A STYLING – DO PĚTI SNADNÝCH A JASNÝCH KROKŮ.
UJISTĚTE SE, ŽE VŽDY DOSÁHNETE DOKONALÝCH VÝSLEDKŮ –
A NADCHNĚTE SVÉ KLIENTY. PROSTĚ TO ZKUSTE.

ZÁVĚREČNÁ PÉČE
& STYLING

APLIKACE
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-BARVA
--

BARVA

“CHCI NOVÉ TECHNIKY,
BARVY, ÚČESY – PROSTĚ VŠECHNY!“
Patrick Hawker

GARNER, SEVERNÍ KAROLÍNA, USA

KDYŽ SE BARVENÍ STANE VAŠÍ VÁŠNÍ, TAK PROSTĚ NEMÁTE NIKDY
DOST. TYTO SEMINÁŘE JSOU PAK PŘEDURČENY SE STÁT VAŠIMI
FAVORITY. VŠE, CO POTŘEBUJETE A CHCETE VĚDĚT O TECHNIKÁCH,
EFEKTECH A ÚČESECH: MYSLETE V BARVÁCH!
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PROGRAM MASTER COLORIST
PROČ BÝT V BARVENÍ POUZE DOBŘÍ, KDYŽ V NĚM MŮŽETE
BÝT SKVĚLÍ? A KDYŽ UŽ JSTE V TOM, NEBUĎTE JEN SKVĚLÍ
– VYNIKEJTE V NĚM!
Toto je vaše šance –
přidejte se mezi světové elitní koloristy,
GOLDWELL MASTER COLORISTS.

BARVA

Firma Goldwell vytvořila program založený na nejlepších zkušenostech Master Colorists
z celého světa. Díky němu můžete zlepšovat své dovednosti a zdokonalovat svoje umění
až do bodu, kdy dosáhnete opravdového mistrovského umu.

Vynikejte v umění barvit.
Tato vzrušující a interaktivní série seminářů vás vezme na cestu napříč službami barvení.
Není to ale pouze o barvení, ale o budování vaší kreativity a rozvoji dovedností v každém
směru – komunikace, služby, techniky a umělecký rozvoj. To je vše, co potřebujete
k budování a růstu úspěšného byznysu v oblasti barvení.
Program Goldwell Master Colorist podporuje vaši vášeň. Každý ze segmentů Master
Colorist se zaměřuje na jinou oblast barvení a tím vám umožňuje dosahovat nové úrovně
znalostí a kompetence.

COLOR TECHNICIAN SERVICE CYCLE A STANDARDY
COLOR DESIGNER TECHNICKÉ A SERVISNÍ DOVEDNOSTI
COLOR SPECIALIST ZMĚNA BARVY
COLOR ARTIST TRENDY A INSPIRACE
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DOSTAŇTE SE MEZI ELITU.
Každý segment, který dokončíte, zhodnocuje váš status jako GOLDWELL Master Colorist.
Po dokončení prvního segmentu program, automaticky získáte certifikaci Master Colorist.
Pokračováním s dalšími segmenty zvyšujete svoji pozici v program Master Colorist:

2 SEGMENTY:

3 SEGMENTY:

4 SEGMENTY:

SAFÍR

SMARAGD

RUBÍN

1 I Advanced Grey Coverage
2 I Advanced Fashion Coloring
3 I Advanced Goldwell
Techniques

COLOR SPECIALIST
ZMĚNA BARVY

1 I Color Correction
2 I Color Formulation

COLOR ARTIST
TRENDY A INSPIRACE

BARVA

COLOR DESIGNER

TECHNICKÉ A SERVISNÍ DOVEDNOSTI

1 Color Trend
2 Color Lab

Tento program doporučujeme všem, kteří chtějí:
» Obchodně růst a posílit loajalitu svých klientů
CERTIFIKACE

» Rozvíjet a zdokonalovat své technické dovednosti
» Získat kreativní náboj

COLOR TECHNICIAN
SERVICE CYCLE A STANDARDY

1 I Demi-Permanent Color Mastery
2 I Permanent Color Mastery
3 I Lightening Mastery
4 I Elumen Mastery
5 I Foiling Mastery (optional)
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Nechejte se inspirovat,
získejte novou energii a začněte.
Připojte se k nám!

Chcete se dozvědět více o program Master Colorist?
Jděte na www.goldwell.com
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--COLOR TECHNICIAN
SERVICE CYCLE A STANDARDY
Služba barvení je více, než jen technika. Zahrnuje nástroje, techniky a produkty, které
používáme pro dosahování těch nejlepších výsledků. Jedná se o základní úroveň
školení Master Colorist, během kterého se naučíte, jak integrovat barvicí systém firmy
Goldwell pro poskytování uspokojivých služeb vašim klientům. Na konci programu se
z vás stane opravdový COLOR TECHNICIAN.

-MODUL 1:
DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY
-Naučíte se vše o přelivování produkty
COLORANCE. Tento seminář nabízí různorodá
řešení v oblasti barev, která splňují požadavky
a potřeby každodenní práce v salonu. Seznamte se
s širokou nabídkou služeb od posílení lesku po ty
nejvíce vzrušující módní barvy a grey blending,
které si vaši klienti zamilují.
Datum: 26. 1. 2015 | 31. 8. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-
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BARVA

CO SI ODNESETE?
» Naučíte se, jak poskytovat svým klientům prvotřídní konzultaci
» Vytvářet ty nejlepší barevné výsledky díky hloubkovým znalostem produktů Goldwell
a jejich účinnosti
» Vyvíjet strategii k vytváření “celkového vzhledu” pro vaše klienty, který bude zahrnovat více,
než jen barvu
» Naučíte se, jak sebevědomě mluvit a nabízet služby barvení
» Získáte znalosti o dimenzionálním barvení s ohledem na potřeby klientů
» Poznáte receptury pro důvěryhodné krytí šedin, odolnost a rovnoměrnost
» Zúčastníte se inspirující praktické části, kde získáte opravdový přehled o barvení
a budete se dobře bavit!

-MODUL 2:
PERMANENT COLOR MASTERY
-Wow, budete moci barvit vaše blondýnky,
brunetky, zrzky a šedivé klientky díky nekonečným
možnostem, 100% krytí šedin a jedinečné
odolnosti a rovnoměrnosti řad TOPCHIC
a NECTAYA. Naučte se zvýraznit přirozenou krásu
svých klientek pomocí té nejkrásnější barvy vlasů.
Datum: 27. 1. 2015 | 1. 9. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-
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-MODUL 3:
LIGHTENING MASTERY
-Naučte se vše, co potřebujete vědět o blond
barvení: o jeho různorodosti, jeho problematice
a jeho kráse. Udělejte ze svého salonu místo, kam
blondýnky budou rády chodit. Získejte znalosti
a dovednosti, které potřebujete pro vytváření
dokonalých blond barev.
Datum: 11. 2. 2015 | 6. 10. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-

-MODUL 4:
ELUMEN MASTERY
-BARVA

Poznejte nekonečné možnosti, kterými budete
moci nadchnout své klienty – zářivý lesk,
neuvěřitelná odolnost a rovnoměrnost
permanentní barvy bez zápachu amoniaku. Naučte
se, jak rozšířit svoji nabídku v salonu o prémiové
služby ELUMEN, které jsou doslova dokonalé pro
vaše nejnáročnější klienty.
Datum: 10. 2. 2015 | 2. 11. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-

-MODUL 5:
FOILING MASTERY
-Naučte se klasickou metodu melírování a způsoby,
jakými můžete přizpůsobovat umístění fólií pro
dosahování různých barevných efektů a dodání
dimenze vaší barvě.
Datum: 24. 2. 2015 | 1. 12. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-
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--COLOR DESIGNER
TECHNIKY A SLUŽBY
Staňte se COLOR DESIGNER.
Tato úroveň se zaměřuje na inspiraci těch, kteří hledají působivé barevné výsledky pro své klienty.
Je ideální pro rozvoj vašich dovedností v oblasti barvení a vaší kompetence. Nabízí širokou škálu
služeb a technik barvení pro každý tip klientů s ohledem na jejich věk a pleť.

BARVA

CO SI ODNESETE?
» Stanete se expertem na blond barvení, barvení šedin a módní barvení
» Naučíte se, jak využívat jedinečných technik barvení při každodenní práci v salonu
» Získáte know-how o tvorbě úžasných barvicích technik
» Zjistíte, jak můžete začlenit moderní techniky barvení do celkového účesu
» Tipy na navazující služby barvení
» Naučíte se, jak s klienty hovořit, aniž byste prodávali (nejlepší komunikace na téma barvení)
» Zúčastníte se inspirující praktické části, kde získáte praxi a budete se dobře bavit!

-MODUL 1:
ADVANCED GREY COVERAGE
--

-MODUL 2:
ADVANCED FASHION COLORING
--

Staňte se expertem na krytí šedin a budujte svoji
klientelu. Poznejte jedinečné služby barvení šedin,
kterými zapůsobíte na své nejnáročnější klienty.
Udělejte ze služeb krytí šedin důvod, aby klienti
navštívili váš salon tím, že je zvládnete na jedničku.

Poznejte nekonečné možnosti módního barvení
a vytvářejte opravdu jedinečné barevné výsledky
pro své klienty. Naučte se, jak zkrášlovat ten
nejvzácnější materiál pomocí nejdůmyslnějších
nástrojů – pokročilých znalostí a vlastní kreativity.

Datum: 17. 3. 2015 | 9. 9. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-

Datum: 16. 3. 2015 | 20. 10. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-

-MODUL 3:
ADVANCED GOLDWELL TECHNIQUES
-Buďte první, kdo pozná nestárnoucí a fenomenální
barvicí techniky a služby firmy Goldwell. Nadchněte
své klienty krásnými barevnými výsledky
a různorodostí nabídky služeb barvení.
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Datum: 5. 5. 2015 | 9. 11. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-
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--COLOR SPECIALIST
ZMĚNA BARVY
Staňte se COLOR SPECIALIST.
Tato úroveň je vytvořena pro ty kadeřníky, kteří chtějí získat podrobné znalosti o barvách,
dovednosti a odbornost, která jim umožní vyřešit jakoukoliv situaci, které mohou v salonu čelit.
Budete schopni z ošklivých barev udělat krásné se sebevědomím opravdového experta
v oblasti barev.

-MODUL 1:
COLOR CORRECTION
--
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BARVA

CO SI ODNESETE?
» Od odbarvování a odstranění barvy po předpigmentaci a vše mezi tím
» Získejte podrobný přehled o barevných skupinách
» Tipy na pokročilé barvicí receptury
» Poznáte širokou škálu nejpoužívanějších a nejužitečnějších technik korekce
» Tvorba strategie pro řešení problémů s barvou pro ty nejnáročnější korekce
» Naučíte se, jak využívat vizuálních referencí k tvorbě dokonalých barevných výsledků
» Zúčastníte se inspirující praktické části, kde získáte praxi a budete se dobře bavit!

-MODUL 2:
COLOR FORMULATION
--

Zapůsobte na své klienty svými schopnostmi
změnit barvu. Slibujeme vám, že získáte pokročilé
znalosti a nástroje, které z vás udělají experta
na zvládání jakýchkoliv problémů s barvou.

Myslete v barvách. Zažijte si barevné receptury.
Přeneste svoji vizi do dechberoucích vlasů. Staňte
se tím, kdo pro své klienty vytvoří dechberoucí
výsledky.

Datum: 8. 4. 2015 | 24. 8. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-

Datum: 14. 4. 2015 | 8. 12. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-
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--COLOR ARTIST
TRENDY A INSPIRACE
Staňte se COLOR ARTIST.
Tato úroveň je dokonalou volbou pro kadeřníky orientované na barvu a trendy, kteří hledají
novou inspiraci. Exkluzivní obsah seminářů vám umožní probádat svět trendů a módy a učit
se od Goldwell Global Artistic Masters.

-MODUL 1:
COLOR TREND
--
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BARVA

CO SI ODNESETE?
» Poznáte komerční služby barvení v jejich nejdokonalejší podobě
» Naučíte se přenášet svoji vizi do jednoduchých technik použitelných v salonu
» Získejte znalosti o tom, jak začlenit módní trendy do vaší každodenní práce
» Vysvětlení a demonstrace osobním způsobem
» Smysl pro barvu, povědomí a sebevědomí při tvorbě barevného designu a vizualizace
» Podrobné návody na vybírání partii, umístění technik a barevná schémata
» Zúčastníte se praktické části plné inspirace a budete se dobře bavit!

-MODUL 2:
COLOR LAB
--

Nechejte se inspirovat nejnovějšími fascinujícími
módními trendy. Naučte se, jak přenést haute
couture do každodenní práce v salonu a učinit
z nich úžasné služby pro své klienty.

Kreativita je o zachycení momentů, za které stojí žít.
Naučte se vyjadřovat svoji vizi pomocí osobití barvy
a receptur. Dejte svojí barvě svoji tvář a duši. Buďte
pánem svých barev.

Datum: 9. 4. 2015 | 4. 11. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-

Datum: 1. 6. 2015 | 25. 8. 2015
Město: Brno
Cena: 1500,-
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-DALŠÍ SEMINÁŘE O BARVENÍ
--

Získejte více poznatků o službách blond barevní
firmy Goldwell včetně nejnovější techniky
Freehand, speciálně vytvořené pro vaše blond
klientky naším týmem globálních masterů. Naučíte
se, jak ovládnout tyto vzrušující techniky, díky
čemuž budete moci provádět široké spektrum
blond výsledků od přirozených po ty nejzářivější.
CO SI ODNESETE?
» Pochopíte potřeby blond klientů
» Jak dosahovat široké spektrum krásných blond
od přirozených po ty nejzářivějších, co
nejpřirozeněji působících blond výsledků
» Kreativní techniky blond barvení
» Tipy na péči a styling a navazující služby
Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu
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-TURN GREY INTO GORGEOUS
-Poznejte prvotřídní služby krytí šedin, kterými
zapůsobíte i na ty nejnáročnější klienty. Firma
Goldwell kombinuje nástroje, techniky a produkty,
aby vytvořila překrásné techniky pro šedivé klienty.
A co klienti, kteří si svých šedin cení? Seznamte se
se službou Grey Beautifying Service. Tak proměňte
šediny v krásné vlasy a vytvořte ze svého salonu
destinaci pro nekonečné možnosti krytí šedin.

BARVA

-WE LOVE BLONDE
--

CO SI ODNESETE?
» Vše, co jste vždy chtěli vědět o šedivých vlasech
» Prvotřídní receptury pro jedinečné krytí šedin
» Inovační techniky a služby posunující služby
barvení v salonu na další úroveň
» Konzultační techniky naplňující potřeby klientů
» Tipy a triky na péči a styling a navazující služby
Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu
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-MEN SERVICE COLLECTION
--

BARVA

Někteří muži mají skvělý styl, jiní potřebuji trochu
pomoci. Pečujte o svoje pánské klienty tím, že
zjistíte, jak o ně sebejistě a úspěšně pečovat.
Získáte nové poznatky o tom, jak úspěšně vést
konzultaci a poskytovat pánské služby barvení
i stylingu. Naučíte se, jak zajistit jejich pohodlí
a zároveň nabízet diskrétní a profesionální služby,
díky nimž bude vypadat skvěle.
CO SI ODNESETE?
» Získáte poznatky o úspěšné péči o pánskou
klientelu
» Konzultace jako konverzace - jak s nimi hovořit
» Inovační techniky a služby pro zvýšení úrovně
služeb v salonu
» Tipy a péči a styling pouze pro muže
Datum: 14. 10. 2015
Město: Brno
Cena: 600,Datum: 15. 10. 2015
Město: Zlín
Cena: 600,-
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-THE PERFECT BEAUTY COLLECTION
--

-THE SIGNATURE COLLECTION
--

Seznamte se s nejnovějšími technikami barvení,
vyvinuté Goldwell Master Teamem, pro vaši
každodenní práci v salonu v podání našeho týmu
školitelů. Těšit se můžete na nové tipy na míchání
receptur Elumen i na doporučení, jakým způsobem
nabízet a dosahovat těch nejkrásnějších
a nejmodernějších barevných výsledků.

Seznamte se s nejnovějšími technikami barvení,
vyvinuté Goldwell Master Teamem, pro vaši
každodenní práci v salonu v podání našeho týmu
školitelů. Těšit se můžete na nové tipy
a doporučení, jakým způsobem nabízet
a dosahovat těch nejkrásnějších a nejmodernějších
barevných výsledků.

CO SI ODNESETE?
» Tipy pro každodenní práci v salonu
» Nejnovější techniky barvení
» Zajímavé receptury pro míchání nových odstínů

CO SI ODNESETE?
» Tipy pro každodenní práci v salonu
» Nejnovější techniky barvení
» Zajímavé receptury pro míchání nových odstínů

Datum: 11. 5. 2015
Město: Brno
Cena: 600,-

Datum: 22. 9. 2015
Město: Brno
Cena: 600,-

Datum: 12. 5. 2015
Město: Zlín
Cena: 600,-

Datum: 23. 9. 2015
Město: Zlín
Cena: 600,-

Datum: 14. 5. 2015
Město: Ostrava
Cena: 600,-

Datum: 30. 9. 2015
Město: Praha
Cena: 600,-

Datum: 19. 5. 2015
Město: Praha
Cena: 600,-

Datum: 1. 10. 2015
Město: Ostrava
Cena: 600,-

BARVA

-DALŠÍ SEMINÁŘE O BARVENÍ
--
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STŘIHY A ÚČESY

-STŘIHY A ÚČESY
--

“MÓDNÍ ÚČES
ANEBO SEBEVYJÁDŘENÍ –
UKAŽTE MI, JAK TO MÁM UDĚLAT!“
Fabrizio del Buono
AREZZO, ITÁLIE

POKUD MILUJETE ZVUK STŘÍHAJÍCÍCH NŮŽEK, RÁDI
USLYŠÍTE I O TĚCHTO SEMINÁŘÍCH: POZNEJTE
NEJNOVĚJŠÍ METODY STŘIHŮ A ÚČESOVÉ TVORBY.
NAUČTE SE VYUŽÍVAT OSOBNOSTI SVÝCH KLIENTŮ –
A TAKÉ SVÉHO TALENTU!
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-CREATIVE CUTS
-STŘIHY A ÚČESY

Seznamte se s nejnovějšími trendy v oblasti střihů
pod vedením členů týmu Goldwell Education.
Celodenní seminář zahrnující také praktickou částí
je završen certifikací.
CO SI ODNESETE?
» Inspiraci v oblasti střihů pro každodenní práci
v salonu
» Tipy na dokonalou konečnou úpravu
» Střihy si budete moci na místě vyzkoušet
Datum: 4. 6. 2015
Město: Zlín
Cena: 2000,Datum: 8. 6. 2015
Město: Brno
Cena: 2000,Datum: 10. 6. 2015
Město: Praha
Cena: 2000,-
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-TEXTURA
--

TEXTURA

“CHCI DOOPRAVDY
STYLOVÉ ÚČESY!“
Dustin Traut
FRANKFURT, NĚMECKO

POZNEJTE NEJNOVĚJŠÍ TECHNIKY SLUŽEB PRO
TEXTURU VLASŮ A SEZNAMTE SE
S NEOČEKÁVANÝMI KREATIVNÍMI MOŽNOSTMI
– POKOŘTE GRAVITACI PRO SVĚŽÍ A STYLOVÉ
ÚČESY, KTERÉ SI ZAMILUJETE JAK VY, TAK VAŠI
KLIENTI!
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-UMĚNÍ VYHLAZOVÁNÍ –
KERASILK KERATIN
TREATMENT SYSTEM
--

-SPOLEČENSKÉ
ÚČESY
2015
--

Nepoddajné, krepaté vlasy můžete změnit v krásné
pomocí nové péče Kerasilk Keratin Treatment.
Keratinové vyhlazující péče jsou skvělou novou
příležitostí změnit texturu vlasů bez chemického
poškození a zcela novou službou pro vaši nabídku
v salonu. Od redukce a nového tvarování vln
po vyhlazení a zjemnění nepoddajných vlasů,
Kerasilk Keratin Treatment je pro vaše klienty tou
správnou volbou.

Tvorba krásných společenských účesů je vášní
každého kreativního kadeřníka a zdrojů inspirace
není nikdy dost. Seznamte se s nejnovější inspirací
našeho týmu školitelů a odneste si užitečné rady
pro snadnou tvorbu těch nejkrásnějších účesů.

Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.
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TEXTURA

CO SI ODNESETE?
» Osvojíte si kompletní řadu Kerasilk Keratin
Treatment System a způsob, jakým úspěšně
implementovat tuto službu v salonu
» Navrhovat techniky, které jsou vytvoření na míru
individuálním potřebám vašich klientů
» Upravovat receptury, partie a umístění s ohledem
na různé účesy, délku, texturu a potřeby klienta,
abyste mohli vytvářet individuální výsledky
» Obohatíte svoji kreativitu o nové a originální
myšlenky, které mají potenciál rozvíjet nabídnu
vašich služeb barvení

CO SI ODNESETE?
» Tipy a triky pro tvorbu nejnovějších účesových
trendů
» Osvojíte si dovednosti pro zjednodušení přípravy
účesu
» Inspiraci pro nadcházející období
» Certifikaci z praktické části
Datum: 21. 4. 2015
Město: Brno
Cena: 2000,Datum: 22. 4. 2015
Město: Zlín
Cena: 2000,Datum: 28. 4. 2015
Město: Praha
Cena: 2000,-
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COLOR ZOOM ’15

-COLOR ZOOM ’15
--

“PODPOŘTE
MOJI KREATIVITU!“
Kuku Soh
TAIPEI, TAIWAN

HLEDÁTE NEUSTÁLE NĚCO NOVÉHO? PAK VÁM
PROGRAM GOLDWELL COLOR ZOOM UKÁŽE TO
NEJLEPŠÍ Z MÓDNÍCH TRENDŮ. NECHEJTE SE
INSPIROVAT A UNÁŠET SE JIMI! NAUČTE SE OVLÁDAT
INOVAČNÍ TECHNIKY STŘIHŮ, BARVENÍ A STYLINGU,
KTERÉ POSUNOU VAŠI KREATIVITU NA NOVOU
ÚROVEŇ!
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TREND 2015:
TRADITIONAL REBELS
Nalezněte inspiraci a poté ji rozeberte do hloubky. Zachovejte její
podstatu, přidejte špetku kulturních odkazů a poté ji znovu složte
dohromady, abyste vytvořili něco nového.
Je to ten nejvíc sexy módní trend: bereme prvky z minulosti a přenášíme
je do budoucnosti s kompletně novým nádechem.

COLOR ZOOM ’15

V týmu Global Color Zoom ’15 Creative Team se sešla skupina nejlepších
světových kadeřníků a vytvořila zcela novou kolekci, který přenáší trend
do kadeřnického světa.
Výsledek je úžasný: Zatímco zachovali podstatu účesu, přetvořili je
v něco nového, absolutně krásného s “neočekávanou elegancí”.
Koncept harmonie/disharmonie a s ním i překrásné barevné
kombinace a inspirace kmeny posouvají hranice kadeřnického řemesla
do nové úrovně. Účesy se představují ve třech odlišných směrech:
Elegant Edge, Style Clash a Reinvented Tribal. Jako žádná jiná, tato
kolekce odráží zručnost na pokraji podprahového umění.
Barva následuje módu s novou a elegantní paletou barev. Krásné
monochromatické barvy jsou rušeny pruhy hluboce saturovaných
a silně pigmentovaných odstínů, od teplých po studené neutrální.
Seznamte se s účesy, které změní váš pohled na eleganci.
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-COLOR ZOOM HAIR FASHION SHOW
-Nenechejte si ujít velkolepou show v brněnském
SONO centru, oslavující nejnovější trend kolekci
Color Zoom - Traditional Rebels.
Náš Education tým v čele s hostujícími aktéry
Neilem Bartonem (Velká Británie) a Marcelou
Blechovou (ČR) se těší na setkání s vámi na této
kadeřnické společenské události.
A kdy?
10. března 2015 od 16:00

COLOR ZOOM ’15

Vstupenky k dostání u vašich obchodních zástupců.

JSTE VY DALŠÍM VÍTĚZEM?
UNLIMITED CREATIVITY.
Pro kadeřníky z celého světa se jedná o HLAVNÍ událost roku:
Color Zoom Global Event – s mezinárodním finale soutěže Color Zoom ’15 Live-Competition,
insporujícím představením kolekce Color Zoom ’16 Collection a ohromnou oslavou vítězů!
Celé tři dny budou věnovány pouze kreativitě a inspiraci: Jaký je současný trend a co nás čeká
v budoucnu? Kdo jsou ti nejlepší kadeřníci a co předvedou? Které účesy nadchnou porotu?
Vytvořte vlastní interpretaci Traditional Rebels Collection a buďte součástí dalšího ročníku Color
Zoom Challenge! Jako národní vítěz se budete účastnit velkého finale v Las Vegas, jako global winner
budete vytvářet další Color Zoom Collection společně s firmou Goldwell.
Staňte se součástí světového trendu. Staňte se součástí soutěže Color Zoom Challenge ’15!
Přihlášku naleznete na odkaze www.colorzoom.com/briefingkit

“JE TO TA NEJNÁROČNĚJŠÍ SOUTĚŽ A DŮLEŽITÝ
NÁBOJ PRO KARIÉRU VE VAŠEM ŽIVOTĚ.”
-VÝROK VÍTĚZE
--

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TOHO,
CO INSPIRUJE SVĚT.
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INSPIRUJÍCÍ TÝM

-INSPIRUJÍCÍ TÝM
--

“INSPIRUJTE MĚ,
ABYCH SE MOHLA PŘEKONAT!“
Ilze Looijen

APELDOORN, NIZOZEMÍ

SDÍLEJTE SVOJI VÁŠEŇ PRO VLASY
S UMĚLECKÝMI IKONAMI PATŘÍCÍMI
DO MEZINÁRODNÍ KADEŘNICKÉ KOMUNITY.
BUDE INSPIRUJÍCÍ, VZRUŠUJÍCÍ, PLNÝ NÁBOJE
– A ZAJISTÉ JEDEN Z PRŮLOMOVÝCH SEMINÁŘŮ
VAŠEHO ŽIVOTA.
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-TRENDY MARCELY BLECHOVÉ
-Seznamte se s nejnovějšími tipy a triky renomované
a v kadeřnických soutěžích mnohokrát nominované
kreativní majitelky salonu TOP v Třebíči, která je již
stálicí školícího týmu Goldwell. Letos poprvé
připravila svůj vlastní seminář, na kterém se s Vámi
podělí o svoji nejnovější inspiraci.
CO SI ODNESETE?
» Tipy a triky na tvorbu nejnovějších střihů
a barvicích výsledků
» Inspirující doporučení pro každodenní práci
v salonu

INSPIRUJÍCÍ TÝM

Datum: 18. 11. 2015
Město: Zlín
Cena: 1000,Datum: 24. 11. 2015
Město: Brno
Cena: 1000,Datum: 26. 11. 2015
Město: Praha
Cena: 1000,-
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--

Rodica Hristu

--

Timothy Switzer

KANADA

--

KANADA

GLOBÁLNÍ MASTERS

--

Prvotřídní vzdělávání začíná u prvotřídních uměleckých aktérů.

NECHEJTE SE INSPIROVAT!
JAKO PRVNÍ.

Inspirace. Umění. Kreativita.

Nenechejte si ujít příležitost je vidět a poznat!
Global Masters napomáhají salonům na celém světě při čerpání inspirace
pomocí jejich kreativních a zajímavých programů. Můžete se od nich učit
osobně při účastni na seminářích po celém světě.

Dimitrios Tsioumas
USA

--

--

Mario Krankl
RAKOUSKO

--

--

INSPIRUJÍCÍ TÝM

To jsou jen některá slova, která popisují Goldwell MASTER TEAM
sestávající z našich uměleckých aktérů. Jako mistři v barvení a designu
představují tito kreativní kadeřníci nejvyšší standardy vzdělávání
a inspirace firmy Goldwell. Ať už jde o práci ruku v ruce s kadeřníky
v našich akademiích Global Academies anebo o vystoupení
na kadeřnických show, členové této skupiny umělců jsou zárukou
nevšedních zážitků, na které nikdy nezapomenete!

--

Lisa Whiteman
VELKÁ BRITÁNIE

--

--

--

Agnes Westerman

John Simpson

--

--

NIZOZEMÍ

USA

--

Peter Wu
TAIWAN

--

--

Shane Henning
AUSTRÁLIE
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NÁRODNÍ MASTERS
Majitelka kadeřnického salonu TOP v Třebíči
» absolventka významných profesních stáží v ČR i v zahraničí
» vítězka soutěže Goldwell Color Zoom Challenge 2010 v kategorii Partner Colorist v Paříži
» spolupráce na tvorbě kolekce Goldwell Color Zoom pro rok 2012 - Fascinature
» 2011 vyhrála v soutěži Czech & Slovak Hairdressing Awards Cenu Tisku a byla nominovaná
v kategorii Dámský komerční účes Čechy a Morava
» 2013 nominace v soutěži Hairdressing Awards v kategorii Dámský komerční účes
Morava a Avantgardní účes

INSPIRUJÍCÍ TÝM

» několikanásobná vítězka národního kola soutěže Goldwell Color Zoom Challenge
v kategorii Partner

--

Marcela
Blechová

ČESKÁ REPUBLIKA

--

52

53

EDUCATION TEAM

INSPIRUJÍCÍ TÝM

VZDĚLÁVÁNÍ. JE PŘEDEVŠÍM O LIDECH. NECHEJTE SE VZDĚLÁVAT
ŠKOLITELI, KTEŘÍ PATŘÍ MEZI TY NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ. TĚMI, KDO VÁS
CHÁPOU, INSPIRUJÍ A MOTIVUJÍ. TĚMI, KTEŘÍ JSOU OTEVŘENÍ
A ZÁROVEŇ JSOU VÝBORNÝMI KADEŘNÍKY. UČTE SE OD NICH,
ABYSTE BYLI JAKO ONI.
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SEMINÁŘE V SALONU A ŠKOLÍCÍCH CENTRECH

-SEMINÁŘE V SALONU
A ŠKOLÍCÍCH CENTRECH
--

“PŘESTĚHUJTE AKADEMII
DO VAŠEHO SALONU!“
Katja Vagts

BUXTEHUDE, NĚMECKO

POUZE VY A VÁŠ TÝM. VE VAŠEM VLASTNÍM SALONU. SNADNO
A EFEKTIVNĚ – BĚHEM SEMINÁŘE V SALONU OD FIRMY
GOLDWELL SE CELÝ TÝM VZDĚLÁVÁ NAJEDNOU, TAK, JAK JE
ZAPOTŘEBÍ, KDYKOLIV A KDEKOLIV CHCETE – BUDETE TU PRO
VÁS!
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SEMINÁŘE V SALONU A ŠKOLÍCÍCH CENTRECH

Přinášíme vzdělávání firmy Goldwell
do vašeho salonu – exkluzivně pro váš
tým. Přizpůsobíme program na míru
vašim potřebám a naučíme vás službám
a technikám, použití nástrojů a produktů,
které vám napomůžou každodenně
obchodně růst.

Pro více informací o tom, jak získat
exkluzivní školení v salonu pro váš tým
kontaktujte svého obchodního
zástupce anebo tým Education.
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-FOUNDATION MASTERY
-Za každou úžasnou barvou naleznete pevné profesionální znalosti, skvělou technickou
odbornost a důvěryhodné, vysoce účinné profesionální produkty. Semináře program
Foundation mastery představují dokonalý základ pro to, abyste se stali expertem na barvy,
péči a styling. Také vám umožní sebejistě pracovat s celým portfoliem firmy Goldwell
a zároveň vytvářet překrásné účesy vašim klientům.

Naučte se, jak správně používat řadu přelivů
COLORANCE color. Získejte jistotu, abyste
používali řadu bezpečně. Dozvíte se, jak nabízet
klientům různé servisní možnosti.
CO SI ODNESETE?
» Základy analýzy vlasů během konzultace
» Snadné služby pro výborné výsledky barvení
» Tipy a triky pro dosahování nejlepších výsledků
na různých vlasových strukturách
» Receptury pro důvěryhodné tónování šedin,
odolnost a rovnoměrnost

MODELKY: 2 modelky vhodné pro aplikaci přelivu
(bez potřeby korekce barvy)
FORMÁT: 3 hodiny (včetně 2,5 hodinové praktické
části)
Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.

-FOUNDATION TOPCHIC/NECTAYA
--

SEMINÁŘE V SALONU A ŠKOLÍCÍCH CENTRECH

-FOUNDATION COLORANCE
--

Poznejte nekonečné možností skrývající se
v permanentním barvení řadami TOPCHIC
a NECTAYA. Naučte se novým zajímavým službám,
která vám umožní nadchnout vaše klienty díky
překrásnému lesku, neuvěřitelné odolnosti,
rovnoměrnosti a 100% krytí šedin.
CO SI ODNESETE?
» Vše, co jste chtěli vědět o permanentním barvení
» Receptury pro důvěryhodné krytí šedin, odolnost
a rovnoměrnost
» Služby s ohledem na barevnou typologii
» Jak s klienty hovořit o řadě NECTAYA, vlasové
barvě bez zápachu amoniaku

MODELKY: 2 modelky vhodné pro aplikaci
permanentní barvy (bez potřeby korekce barvy)
FORMÁT: 3 hodiny (včetně 2,5 hodinové praktické
části)
Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.
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-FOUNDATION ELUMEN
-Naučte se, jak dosahovat zářivých barevných
výsledků s výjimečným leskem a odolností díky
barvě ELUMEN a s pomocí komunikačních
a aplikačních nástrojů navržených na míru, stejně
jako na propagaci nových služeb.
CO SI ODNESETE?
» Identifikace vhodných klientů pro aplikaci
ELUMEN
» Aplikace a komerční techniky pomocí barvy
ELUMEN
» Jistota při aplikaci ELUMEN

MODELKY: 2 modelky vhodné pro aplikaci barvy
Elumen (bez potřeby korekce barvy)
FORMÁT: 3 hodiny (včetně 2,5 hodinové praktické
části)
SEMINÁŘE V SALONU A ŠKOLÍCÍCH CENTRECH

Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.

-FOUNDATION LIGHTENING
-Blond klienti jsou extrémně důležitou součástí
práce v salonu. Pochopte potřeby těchto klientů
a naučte se hlavním službám v oblasti zesvětlování,
odbarvování a tónování.
CO SI ODNESETE?
» Pochopení specifických potřeb blond klientek
a nejlepší způsob komunikace blond služeb
Goldwell
» Znalosti a dovednosti týkající se zesvětlování
(řady TOPCHIC a NECTAYA HiBlondes Control),
odbarvování (SILKLIFT a OXYCUR PLATIN )
a zdokonalení blond barvy (COLORANCE
a ELUMEN)

MODELKY: 2 modelky vhodné pro zesvětlování
a odbarvování (bez potřeby korekce barvy)
FORMÁT: 3 hodiny (včetně 2,5 hodinové praktické
části)
Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.
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-FORMULATION MASTERY
--

-ULTIMATE GREY
-Již žádné nehody při krytí šedin! Naučte se zakrýt
šediny všech vašich klientů pomocí správných
receptur.
CO SI ODNESETE?
» Odpovědi na otázku, proč je krytí šedin tak
nesnadné
» Receptury pro důvěryhodné krytí šedin
» Tipy a triky pro nejlepší krytí šedin
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SEMINÁŘE V SALONU A ŠKOLÍCÍCH CENTRECH

Pomůžeme vám pochopit barvy tak, jako nikdy dříve. Ponořte se do světa receptur. Poznáte
tajemství univerzálního barevného zákona a barevných schémat. Pochopíte vztahy mezi
barvami a naučíte se myslet v barevných recepturách.

-ULTIMATE BLONDES
-Blond barva je plná různých odlesků a dimenzí –
od přirozených po zářivé, od teplých po studené.
Poznejte receptury pro úspěšné výsledky
a pochopte problematiku blond barvení tak,
jako nikdy dříve.
CO SI ODNESETE?
» Jak dosahovat krásných blond výsledků
» Hlubší pochopení blond receptur
» Tipy a triky na úžasné blond výsledky

MODELKY: 2 modelky vhodné pro krytí šedin
pomocí módních odstínů anebo pro problematické
krytí šedin.

MODELKY: 2 modelky vhodné pro kreativní blond
službu barvení

Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.

Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.
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Stále více klientek raději volní hnědé odstíny
namísto blond. Tmavé vlasy jsou, bez pochyb,
lichotivé a sexy. Naučte se pro své klienty vytvářet
ty nejkrásnější hnědé výsledky pomocí kreativních
receptur.
CO SI ODNESETE?
» Jak zvolit ten správný hnědý odstín pro každého
klienta
» Působivé receptury pro bohaté hnědé odstíny
bez červených podtónů
» Co můžete anebo naopak nesmíte při barvení
brunetek
MODELKY: 2 modelky vhodné pro módní barvení
hnědými odstíny/techniku barvení.
Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.

-ULTIMATE REDS
-Zrzky jsou úžasné a uhrančivé. Od jemného
kaštanového odstínu po kořeněnou
mandarinkovou barvu, nabízí široké spektrum
exotických odstínů pro všechny potřeby vašich
klientů. Ponořte se do vzrušujícího světa červených
barev a poznejte všechna úskalí červených odstínů.
CO SI ODNESETE?
» Jak udržet červené výsledky zářivé
» Nahlédnete do tajů červených receptur
» Co můžete anebo naopak nesmíte při barvení
zrzek
MODELKY: 2 modelky vhodné pro módní barvení
červenými odstíny/techniku barvení.

SEMINÁŘE V SALONU A ŠKOLÍCÍCH CENTRECH

-ULTIMATE BRUNETTES
--

Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.

-ULTIMATE COLOR FIX
-Vytváření dokonalé barevné palety je základem
úspěchu každé profesionální služby barvení. Ať je
již výsledek příliš tmavý, příliš světlý, příliš červený
anebo se naopak příliš vymývá, tento seminář vám
přinese znalosti, dovednosti a jistotu, které je
zapotřebí pro úspěšnou korekci barvy.
CO SI ODNESETE?
» Profesionální řešení, díky kterým problematické
situace proměníte ve vzrušující výsledky
» Ztmavování, vyplňování, zpětné barvení
a předcházení přílišnému vymývání barvy
» Odstranění vlasové barvy

Tyto semináře pravidelně probíhají také
v našich školících centrech:
» GOLDWELL TRAINING CENTRE
Vita Sana
Kvítková 4352
760 01 Zlín
» GOLDWELL TRAINING CENTRE
Papilio Prague
Odborů 10
120 00 Praha

MODELKY: 2 modelky vhodné vhodné pro korekci
barvy
Více informací o tomto semináři získáte u vašich
obchodních zástupců anebo členů Education týmu.
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OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

-OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
--

“JAK MOHU SVOJE DOVEDNOSTI
VYMĚNIT ZA NĚCO VĚTŠÍHO?“
Nicola Smyth

LEAMINGTON SPA, VELKÁ BRITÁNIE

NENÍ ČAS NA TO BÝT SKROMNÍ. JSTE SKVĚLÍ KADEŘNÍCI. TIME TO BE
MODEST. A MŮŽETE DOSÁHNOUT JEŠTĚ VĚTŠÍHO ÚSPĚCHU. PŘIDEJTE
SE K NÁM A DOZVÍTE SE NĚCO VÍCE O DRUHÉ STRANĚ PODNIKÁNÍ –
O ZAJIŠTĚNÍ LOAJALITY KLIENTŮ A ZÍSKÁNÍ NOVÝCH, O VEDENÍ TÝMU
A PODNIKÁNÍ JAKO TAKOVÉM. ZNÍ TO ZAJÍMAVĚ? ČTĚTE DÁL!
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OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

BE MORE. ACHIEVE MORE.
PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ V SALONU
ŠITÝ NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM.
Semináře firmy Goldwell byly vytvářeny tak,
aby bylo možné je realizovat v salonu. Díky
tomu je možné se časově přizpůsobit rozvrhu
vašich kadeřníků, abyste se mohli vzdělávat
jako tým.
Moduly BE MORE. ACHIEVE MORE.
Mají svůj smysl a jsou velmi efektivní; tým se
může naučit a následně okamžitě aplikovat
nové dovednosti , díky nimž přichází
i výsledky.
Více informací získáte u vašich obchodních
zástupců anebo členů Education týmu.
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-SVĚTOVÉ DESTINACE PRO VAŠE VZDĚLÁVÁNÍ
--

KADEŘNICKÉ ŘEMESLO JE VÁŠEŇ,
KTEROU SDÍLIME S KADEŘNÍKY
NA CELÉM SVĚTĚ.
-LONDÝN
VELKÁ BRITÁNIE
--

Vášniví kadeřníci z celého světa nacházejí v našich
akademiích styčná místa pro výměnu kreativních
myšlenek, uměleckou inspiraci a hloubkové
vzdělávání. Společně se snažíme dosahovat nových
výšin kreativní výjimečnosti.

-NEW YORK
USA
--

Buďte jeho součástí. Získejte nové zkušenosti.
Těšíme se na vás!
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-TORONTO
KANADA
--

-DARMSTADT
NĚMECKO
--

-HONG KONG
HONG KONG
--

-SYDNEY
AUSTRÁLIE
--

Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Finsko , Hong
Kong, Indonésie, Itálie, Japonsko, Korea, Kypr , Malajsie,
Malta, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapúr, Srbsko
a Černá hora, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA.
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-REZERVACE A JINÉ
POTŘEBNÉ INFORMACE
-REZERVACE
Vybraný seminář si můžete závazně objednat pomocí
objednávkového formuláře u svého obchodního
zástupce.
Úhradu proveďte poštovní poukázkou
nebo bezhotovostním převodem na účet:
2059590104/2600, Citibank.
POZOR! Jako variabilní symbol uveďte příslušný
kód semináře, jako specifický symbol vaše datum
narození (ve tvaru DDMMRRRR, např.: 23031980).
Na základě obdržené platby vám zašleme fakturu.
Poplatek za seminář je nutno uhradit nejpozději 21
dnů před datem konaného semináře. Úhrady po tomto
datu nemusí být akceptovány. Vzhledem k omezenému
počtu účastníků každého semináře doporučujeme
provést úhradu co nejdříve.
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou včetně
DPH. V případě změny DPH si firma Goldwell Cosmetic
(CZ), s.r.o. vyhrazuje právo na patřičnou úpravu cen.

-TELEFON

547 423 274

ZRUŠENÍ ÚČASTI

E-MAIL

info.cz@kao.com

Bezplatné stornování účasti je možné do 21 dnů před
zahájením semináře. Při odhlášení 21 a méně dnů před
seminářem, bude účtován storno poplatek ve výši
100%. Na semináře je možno vyslat náhradníka.
O této skutečnosti nebo o stornu je třeba písemně
informovat firmu Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o.
prostřednictvím emailu: nina.haladyova@kao.com.

ADRESA

Goldwell
Cosmetic (CZ) s.r.o
Pražská 10
642 00 BRNO

-Firma Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o. si vyhrazuje právo
zrušit daný seminář v případě, že počet přihlašovaných
účastníků nepřesáhne 50 % maximálního počtu
účastníků. V takovém případě vás o této skutečnosti
budeme informovat, úhrady vám budou v plné výši
vráceny zpět formou dobropisu.
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Goldwell je součástí Kao Salon Division.
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Obohacujeme životy kadeřníků, majitelů salonů a jejich klientů pomocí důvěrného partnerského vztahu, obchodního růstu salonu
a našeho exkluzivního portfolia pokrokových služeb, inovačních produktů a inspirujícího vzdělávání.
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Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce. | goldwell.com

