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Now is the time – 
to feed your creativity with great styles. 

HANDS-ON!

SERVICE CYCLE

DIN MÖJLIGHET -
FANTASKTISK SERVICE SOM KOMMER  

ATT ÖKA SUCCÉN PÅ DIN SALONG. 

HANDS-ON!

Gör varje salongsbesök till en oförglömlig och exklusiv  
upplevelse – med individuell konsultation, de senaste  
teknikerna och förstklassiga professionella produkter  

som är framtagna för att hjälpa dig på bästa sätt.

Upptäck Goldwell Service Cycle
www.goldwell.se

--

GOLDWELL SERVICE CYCLE
--

KONSULTATION

UNDERHÅLL FÖRBEREDELSE

APPLICERINGVÅRD & STYLING
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TURN YOUR PASSION FOR COLOR INTO MASTERY

Ta dina kunskaper till en helt ny nivå  
– Bli en GOLDWELL MASTER COLORIST.

De spännande och interaktiva kurserna tar med dig  
på en resa genom konsten av färgbehandlingar.

Det handlar inte bara om färg, det handlar om att utveckla dina  
färdigheter och din kreativitet inom alla områden – behandlingar,  
tekniker, kommunikation och  service. Varje Master Colorist-kurs  

fokuserar på olika områden inom hårfärgning och på att ge  
dig ökad kunskap och kompetens.

Tveka inte  – 
ta dina färgkunskaper till en ny nivå.

HANDS-ON!

COLOR DESIGNER
Techniques and Service 

Mastery

ADVANCED GREY  
COVERAGE

ADVANCED FASHION 
COLORING

&

GOLDWELL  
TECHNIQUES

COLOR SPECIALIST
Color Transition  

Mastery

COLOR CORRECTION

&

FORMULATION

--

MASTER COLORIST
--

CERTIFICATION

COLOR TECHNICIAN
Service Cycle and Standards Mastery

DEMI-PERMANENT & PERMANENT COLOR MASTERY

LIGHTENING & ELUMEN MASTERY

När du genomfört Color Technician-kurserna får du en Master Colorist-certifiering. Fortsätt sedan med Color Designer  
och Color Specialist för att utveckla och höja dina kunskaper som Master Colorist. 

COLOR TECNHICIAN
GOLDWELL SERVICE CYCLE  
AND STANDARDS MASTERY.

Utbildningsdagar som ökar din kreativitet.
DEMI-PERMANENT & PERMANENT MASTERY 
är en dag fylld med allt du behöver veta om 

COLORANCE, TOPCHIC och NECTAYA så att du 
kan arbeta med produkterna på ett optimalt 

sätt. LIGHTENING & ELUMEN MASTERY  
är en dag med fokus på uppljusning  

och vår unika färg ELUMEN.
(Praktiskt arbete vid båda kurserna)

COLOR DESIGNER
TECHNIQUES AND SERVICE MASTERY. 

Utbildningsdagar som gör att du kan  
utföra ett brett och optimalt arbete på salongen. 

 ADVANCED GREY COVERAGE är en dag  
där du kommer att öka din kreativitet och få  
ett nytt tänkande gällande gråhårstäckning.  

ADVANCED FASHION COLORING &  
GOLDWELL TECHNIQUES  

är en dag fylld av recept och tekniker vilket 
kommer att öka din kreativitet både gällande  

färgval och färgplacering.
(Praktiskt arbete vid båda kurserna)

COLOR SPECIALIST
COLOR TRANSITION MASTERY.

Utöka dina färgkunskaper och  
bli expert på att lösa färgutmaningar.

COLOR CORRECTION & FORMULATION  
är en dag där du kommer utveckla dina  

kunskaper gällande färgkorrigering  
och problemlösningar. 

(Praktiskt arbete)

http://www.goldwell.se/


Tveka inte -
Utöka dina färgkunskaper.

HANDS-ON!

--

COLOR
--

PLUG & PLAY
Plug & play är en workshop som kommer hjälpa dig i ditt 

dagliga arbete. Du tar med en egen modell som du färgar med  
stöd av vår tekniker som ger dig råd och vägledning. Du är välkommen 

både om du är ny på vår färg, eller om du till exempel vill testa ett  
färgsegment du inte arbetat med mycket tidigare, eller vill testa  

andra produkter du inte har på salongen i dagsläget.  
(Praktiskt arbete)

GOLDWELL INTRO
Goldwell intro är färggenomgång för dig som är ny  

på vår färg. Här kommer du att få de grundkunskaper du behöver  
för att arbeta med Topchic, Nectaya och Colorance.

ELUMEN DAY
Elumen day är en dag med fokus på Elumen.

Elumen är en unik färg från Goldwell som ger fantastiska resultat  
med enastående glans. Du kommer att få all information och inspiration 

du behöver för att arbeta med Elumen på bästa sätt.
(Praktiskt arbete)

Tveka inte -  utöka dina färgkunskaper.

Tveka inte -
Nya kreativa, inspirerande Service Colections.

HANDS-ON!

--

SERVICE COLLECTIONS – MORE COLOR
--

Inspiration med ett helhetstänk runt både 
 färg, frisyrer och styling.

EXPRESS YOURSELF COLORANCE COLLECTION
Dina kunder älskar att visa upp olika sidor av sin personlighet.  
Goldwell Colorance är det bästa du kan ha som frisör för att  

skapa perfekta looks och färger dina kunder älskar. 

ICONIC BRUNETTE COLLECTION
Välkommen till vår värld av Iconic Brunettes med de  

senaste trenderna för olika typer av brunette.

NEW COLOR COLLECTION 18
Föreställ dig färg. Multiplicera den. En droppe, oändliga  

möjligheter med System @Pure Pigments.

MORE COLOR
Ta del av Goldwell Service Collections  

på våra MORE COLOR kvällar. 

--

MASTER STYLIST
--

TURN YOUR PASSION FOR CUT & SHAPE INTO MASTERY

Ta din kunskap till en helt ny nivå  
– bli en GOLDWELL MASTER STYLIST.

En lyckad frisyr hänger inte bara på klippningen,  
färgen eller stylingen, utan är kombinationen av allt.  

I Goldwell Master Stylist program når du steg  
för steg din fulla potential.

ESSENTIAL 
SHAPES

Grunderna  
inom klippning

» Steg 1  
Rekommenderas  

för alla frisörer 

» 3-dagars kurs

CONTEMPORARY 
SHAPES 

Moderna och  
salongsvänliga  

frisyrer

» Steg 2  
Rekommenderas  

för frisörer som gått  
Essential Shapes

» 2-dagars kurs

ADVANCED
SHAPES*

Avancerade  
klipptekniker  

» Steg 3

Rekommenderas  
för frisörer som  
gått Essential &  

Contemporary Shapes.

» 2-dagars kurs

*Kommer senare

Tveka inte -  
ta dina klippkunskaper till en nästa nivå.

HANDS-ON!

ESSENTIAL SHAPES
Förstå grunderna för klippning genom att lära 

dig reglerna och orsakerna bakom dem på nytt.
Lär dig att arbeta metodiskt och få en inblick i 

vilka färgtekniker som passar bäst för olika  
frisyrer för att få bästa möjliga resultat. 

(Praktiskt arbete)

CONTEMPORARY SHAPES
Skapa moderna och gångbara frisyrer.  

Använd disconnection och färgplacering  
för att framhäva och förstärka frisyrer.  

Lär dig stylingvariationer och  
uttöka dina finishalternativ. 

Kräver förkunskaper: Essential Shapes.
(Praktiskt arbete)

ADVANCED SHAPES

Lär dig nyskapanade och spännande frisyrer.
Använd disconnection och färgplacering.  

Förstå de grundläggande reglerna för avancerad  
disconnection. Utmana kreativitetens gränser 

med ett modernt synsätt på avancerade tekniker.
Kräver förkunskaper: Essential Shapes  

och Contemporary Shapes.
(Praktiskt arbete)

 Tre inspirerande klippkurser som tar dig på en resa i den spännande världen av form och design.  
Lär dig allt du behöver veta om produkter, behandlingar och tekniker. 



Din möjlighet -
Bli inspirerad av elemental.

--

COLOR ZOOM ’18
--

--

COLOR ZOOM ’18 EDUCATION EVENTS
--

GOLDWELL’S HAIR FASHION COLLECTION 2018: 

---

Larissa Bresnehan
GLOBAL WINNER

CREATIVE CATEGORY 2016, 
AUSTRALIA

---

THE COLOR ZOOM ’18 CREATIVE TEAM

Det nya normala bryter fram som en ny gryning.

Vi omges ständigt av teknologi som för oss framåt samtidigt  
som den får oss att gå tillbaka till det grundläggande och enkla  

i oss själva, vilket skapar en helt ny energi.

Det drömlika och det enkla förs samman:
Det råa möter det sofistikerade.

Det solida går över i det transparenta.

Färger som går ton-i-ton i kombineras med kontrastfärger.  
Moderna minimalistiska former med en rå, enkel elegans.  

Otvunget arbetade former i en futuristisk styling.

Sammanför teknologi med kreativitet och återgå till det enkla.

CREATIVITY IN ITS PUREST FORM.
#GETELEMENTAL

ARE YOU READY FOR THE EXPERIENCE  
OF A LIFETIME?

Det är din kreativitet vi vill se.

Ta ELEMENTAL Collection och gör den till din.
 

Ta in ELEMENTAL Collection och visa oss dina idéer.
 

Anta utmaningen och representera ditt land  
i nationella Color Zoom Competition.

TÄVLING

VAD HAR DU ATT FÖRLORA?
INGENTING.

VAD HAR DU ATT VINNA?
ALLT.

#TAKETHECHALLENGE

Material för anmälan kan laddas ner från: 
www.goldwell.se

---

Daniel Rubin
GLOBAL WINNER 

PARTNER CATEGORY 2016, 
USA
---

---

Sargis Airapetian
GLOBAL WINNER 

NEW TALENT CATEGORY 
2016, 

RUSSIA
---

---

Sascha Haseloff
GOLDWELL 

INTERNATIONAL ARTIST, 
GERMANY

---

---

Agnes Westerman
GOLDWELL 

INTERNATIONAL ARTIST, 
NETHERLANDS

---

INSPIRATION NIGHT
Hämta inspiration från ELEMENTAL, årets COLOR ZOOM COLLECTION,  

på våra MORE COLOR kvällar under våren. 

--

KERASILK
--

Din möjlighet - 
En exklusiv erfarenhet och hår som silke.

HANDS-ON!
Utöka ditt behandlingsutbud med med en exklusiv upplevelse  

som ger hållbar förvandling till perfekt silkeslent hår.

Från perfekt fylligt till strålande färg,
från perfekt silkeslent till följsamt friskt hår: 

Upptäck Goldwells exklusiva produkter.  
Lär dig att göra exklusiva salongsbehandlingar som gör  

att du sticker ut i konkurrensen, vinner nya kunder  
och skapar bättre omsättning.

KERASILK CONTROL
Skräddarsydda lösningar för hållbar 
 förvandling till perfekt följsamt hår. 

KERASILK STYLE
Skilj dig från konkurrenterna genom att erbjuda en  

unik upplevelse. Gör dina stylingbehandlingar mer exklusiva  
med de nya produkterna i Kerasilk Style.

KERASILK COLOR
Kerasilk Luxury Color Care – perfekta färgresultat  

börjar med ett perfekt vårdat hår.

Din möjlighet -
Inspiration och kunskap på salongen.

HANDS-ON!

--

IN-SALON SEMINARS
--

Varje frisör, varje salong, varje kund har olika behov.

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING
Våra skräddarsydda utbildningar anpassas 

 efter dina önskemål så att du kan öka framgången  
för din salong.

SWEDEN EDUCATION TEAM
Våra välutbildade tekniker utbildar dig. Vi gör vårt yttersta  

för att ge dig den kunskap, motivation och inspiration du behöver  
för att utvecklas på din salong. Vi vill att du ska trivas och  

lyckas tillsammans med oss!

Lizette Hederstedt, Education Manager, +46705382868  
lizette.hederstedt@kao.com

Sofie Olofsson, Educator, +46705381033
sofie.olofsson@kao.com

Josefine Lindholm, Educator, +46705381101
josefine.lindholm@kao.com

http://www.goldwell.se/
mailto:lizette.hederstedt@kao.com
mailto:sofie.olofsson@kao.com
mailto:josefine.lindholm@kao.com


GOLDWELL

--

BOOKING AND MUST-KNOW  
INFORMATION

--

THE GOLDWELL EDUCATION PLUS APP
Du hittar även alla Goldwells kurser i appen.

I appen finns mängder av stylingtips, recept, information och framförallt inspiration.

Använd fotoappen och branda dina kreationer när du postar dom på sociala media.

Ladda enkelt ner appen från App Store eller Google play!

BOKNING

Bokning av kurs sker via din  
Goldwellrepresentant, utbildning@kao.com, kundtjänst +468-556 020 70 

 eller direkt till Education Manager Lizette Hederstedt,  
+46705382868

AVBOKNING

Eventuell avbokning av en kurs sker senast 2 veckor före kursdatum.  
Avbokning därefter debiteras med 50% av kurspriset. Samma regel gäller om du  
uteblir utan avbokning. Om du uteblir från en kostnadsfri kurs blir du debiterad  

med 200kr exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.  

Kontakta din Goldwellrepresentant för mer information. | goldwell.com

Goldwell är en del av Kao Salon Division.

Berikar livet för frisörer, salongsägare och deras kunder genom pålitligt partnerskap, ökad salongsomsättning och vår  
salongsexklusiva portfolio med avancerade behandlingar, innovativa produkter och inspirerande utbildningar.

mailto:utbildning@kao.com
http://goldwell.com/

