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BRAND STATEMENT

WIJ DELEN JOUW PASSIE VOOR MOOI HAAR. WIJ GELOVEN DAT WE  
SAMEN NIEUWE HOOGTES KUNNEN BEREIKEN – DOOR CREATIEVE  

PERFECTIE, UITSTEKENDE KLANTTEVREDENHEID EN OVERTUIGEND  
SALONSUCCES.

WIJ BEGRIJPEN JE NIET ALLEEN.
WIJ DENKEN ZOALS JIJ.

WE THINK STYLIST
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EDUCATION LEADER GENERAL MANAGER

EDUCATION ZONDER GRENZEN 
We kijken met een positieve blik naar 2021, na een jaar met impact 

voor ons allemaal. Een nieuw jaar waarin wij jullie als trouwe klant educatie 
en inspiratie willen blíjven bieden. Niets staat ons in de weg want ondertussen 

zijn we allemaal gewend aan het nieuwe ‘normaal’, de mogelijkheid 
van Virtual Education en de maatregelen om veilig met elkaar 

de handen in het haar te steken.

2021 wordt een educatief maar vooral inspiratief jaar. Een groot aanbod in 
variatie; van nieuwe innovatieve producten tot Artist sessies in onze 

Benelux academies, maar zeker ook in virtuele sessies én de 
mogelijkheid om te trainen bij jullie in de salon.

Nieuw is de planning voor het eerste half jaar van 2021, 
halverwege 2021 komen we opnieuw met data die aansluiten 

bij alle seminars en sessies die jullie vinden in dit BOOK.

Neem deel aan de seminars in 2021. Zet jezelf op de kaart als 
‘the best in place’ en laat de wereld zien dat stilzitten voor jou als 

gedreven ondernemer en Stylist géén optie is. Want zakelijk succes 
hangt samen met educatie en inspiratie waarbij vooruitgang 

de weg is waar wij samen met jullie voor kiezen.

Be part of the Kao family and feel home.
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INSPIRATIE, SERVICES, TECHNIEKEN.  
WAAR JE OOK BENT. 

Wij bieden je een grote verscheidenheid aan seminars: in 
je lokale Kao Salon Academy, in-salon trainingen of als virtuele online sessies. 

Geniet van onze seminars, word uitmuntend en heb plezier 
– waar je ook bent.

GOLDWELL EDUCATION  
PLUS APP

COLOR MULTIPLIER
COLOR SKETCHER

FORMULATION GUIDE 
COLOR GUIDE
COLOR CARD

SALON SERVICES
PRODUCT KNOWLEDGE
SPECTRUM OF STYLING

HAIR SCIENCE

GOLDWELL  
ONLINE

EVENTS
INSPIRATIE

OVER GOLDWELL
SERVICES

SALON SUCCESS
EDUCATIE

PRODUCTEN

GOLDWELL EDUCATION PLUS  
YOUTUBE CHANNEL 

BEKIJK DE VIDEO'S EN KOM DICHTERBIJ
DE JUISTE PLEK VOOR AL JE INSPIRATIE  
EN INFORMATIE OVER KOMENDE TRENDS 

‘SIGNATURE STYLES’  
(KARAKTERISTIEKE STIJLEN) 
DIE JE CREATIVITEIT VOEDEN 

GOLDWELL  
SEMINAR FINDER

SNEL SEMINAR OVERZICHT
DATA EN LOCATIES

ARTIESTEN EN NIEUWS
ONLINE REGISTRATIE

VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY
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SERVICE CYCLE

5 STAPPEN NAAR PERFECTIE.  
VOOR EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN. 

Maak van elk salonbezoek een bijzondere ervaring 
– met een individueel advies, de nieuwste technieken 

en zeer effectieve, professionele producten, ontwikkeld om jouw 
haarexpertise maximaal te ondersteunen.

Ontdek de Goldwell Service Cycle 
 www.goldwell.com

GOLDWELL SERVICE CYCLE
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GOLDWELL MASTER SERIES

ALLES DRAAIT OM JOUW WEG 
VAN STYLIST NAAR MASTER

Of het nu gaat om kleur, vorm, styling of textuur: 
breng je expertise op een nieuw niveau. 

Wees een ware expert in dat waarvan je houdt. 
Doe mee aan de Goldwell Master Programs en leer alles wat je nodig 
hebt om de beste te worden in wat je doet. Elk programma bestaat uit 

spannende, interactieve seminars en leidt je stap voor stap door 
de verschillende aspecten van het haarstylistenvak.
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ZET JE PASSIE VOOR KLEUR 
OM IN MASTERY

Breng jouw expertise op een hoger niveau –
word een GOLDWELL MASTER COLORIST.

 » Master Colorist is een uniek programma voor kleureducatie en certificering 
internationaal gestandaardiseerd door Goldwell. 

 » Master Colorist biedt mastery in kleur in termen van vertrouwen, maatwerk en creativiteit.  
Dit doen we door trendgericht te zijn en tegemoet te komen aan de behoeften van stylisten. 

 » Een reis waarmee je het hoogste niveau bereikt in je professionele carrière en  
succesvol elk segment beheerst. 

COLOR TECHNICIAN
Goldwell Standards » Vertrouwen

COLOR SPECIALIST
Color/Technique & Consultation Mastery » Maatwerk

COLOR ARTIST
Trends & Inspiration Mastery » Creativiteit

CERTIFICATION

FOILING MASTERY

BLONDE MASTERY

ELUMEN MASTERY

TOPCHIC & NECTAYA MASTERY

COLORANCE MASTERY

COLOR ELUMENATION COLOR TREND COLOR LAB

CONSULTATION SPECIALIST    

COLOR CORRECTION SPECIALIST

GREY COVERAGE SPECIALIST

BLONDE SPECIALIST
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KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY

Bied al je klanten – blond, bruin, rood of grijs –  
ongelimiteerde kleurmogelijkheden, 100% grijsdekking, 
ultieme houdbaarheid en een gelijkmatig resultaat met  
de Topchic en Nectaya series. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 8N, waarbij je een uitgroei kunt kleuren 
en de lengtes met Colorance of Elumen kunt behandelen.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

TOPCHIC & NECTAYA MASTERY

COLOR TECHNICIAN
Als Color Technician ken je het complete Goldwell kleurassortiment 

en bouw je vertrouwen op door je klant hierover gericht te adviseren. 
Word de expert in het selecteren van de juiste kleur voor de juiste klant. 

WAT BRENGT HET JOU?

» Essentiële kennis in kleuren die je naar een hoger niveau brengt.

 » Betrouwbaar receptadvies. 

 » Kennis van dimensionaal kleuren. 

 » Beste kleur- en opbrengtechnieken die je beheerst als ambachtelijk expert. 

 » Advies hoe je je mogelijkheden maximaliseert en je kleurservices verbetert.

 » Plezier en interactieve trainingen voor echt meesterschap in kleur!

Leer alles over demi-permanent kleuren met Colorance. 
Maak kennis met een groot scala aan servicemogelijkheden 
en krijg vertrouwen om kleuroplossingen te bieden waar-
mee je tegemoet komt aan realistische behoeften en  
verwachtingen – van glansverbetering tot de meest  
spannende modekleuren en grijscamouflage. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 9N en dat geschikt is voor een 
Colorance kleuring.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

COLORANCE MASTERY

Kom alles te weten over blond – de koele en de warme 
nuances. Begrijp de weg naar een helder blond en perfec-
tioneer je vaardigheden om ongewenste kleureffecten 
tegen te werken. Maak je salon hét adres voor blond. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 6N of 7N, waarbij je een uitgroei blond kunt 
verven of blonderen (24 uur van tevoren niet gewassen).

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur 

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

BLONDE MASTERY

Leer de klassieke techniek van foliehighlighten. Ontdek  
hoe je plaatsingen kunt aanpassen om verschillende kleur-
effecten te bereiken en meer dimensie in je kleur te 
brengen. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 10N, waar je met de ‘Classic Foil’ een 
half hoofd folietechniek kunt toepassen.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur 

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

FOILING MASTERY

Elke stap in het Master Colorist programma is een sleutel tot 
success en erkenning van jouw groei en ontwikkeling. Door 
jouw prestaties en inzet te laten zien, zul je worden gezien 
als een ware kleurexpert op elk niveau. Slagen voor je certifi-
cering zal je verder helpen om je zelfvertrouwen, reputatie 
en geloofwaardigheid bij salonklanten op te bouwen. Voor 
je de Techniciancertificering wilt afleggen, moet je alle 
Techician seminars gevolgd hebben.

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 8N, waar je een uitgroei kunt verven mét 
een halfhoofd ‘Classic Foil’ techniek.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur 

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

CERTIFICERING TECHNICIAN

Ontdek hoe je je klanten verbaast met duizelingwekkende 
glans, ongelofelijke houdbaarheid en de gelijkmatigheid 
van een ammoniakvrije, permanente kleur. 
Breid je salonmenu uit met eersteklas Elumen en Elumen 
Play services voor je meest veeleisende klanten. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 10N, waarop je direct een basis Elumen 
kleuring kunt toepassen.

FORMAT
Basisseminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur 

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

ELUMEN MASTERY
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Word de grijsexpert en bouw je klantenkring uit. Ontdek 
geavanceerde grijsservices om indruk te maken op je meest 
veeleisende grijsklanten. Maak van grijsservices het vlag-
genschip van je salon door je optimaal te bekwamen in 
grijsdekking. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 8N, waarop een uitgroei met een 
grijspercentage creatief gekleurd kan worden.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur 

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda 

GREY COVERAGE SPECIALIST

Inzicht in zowel het haar als klantenbehoeften is de sleutel 
voor succesvolle services. Leer een adviesgesprek te voeren 
met je klanten waarmee je de juiste service aanbiedt.
Ontdek hoe je overtuigende taal gebruikt in een realistische 
salonsituatie. Krijg vertrouwen om met je klant te communi-
ceren over de tijdsduur en kosten van services en breng  
alle kleurtheorieën die je hebt geleerd in de praktijk. Een 
waardevolle afsluiting van Color Specialist.

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 8N, waarbij je een uitgroei creatief kunt 
kleuren in combinatie met een creatieve folietechniek.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur 

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

CONSULTATION SPECIALIST

Maak indruk op je klanten met je expertise in kleurverande-
ring. Leer hoe je je onderscheidt als echte kleurcorrectie-
specialist en ontdek de tools waarmee je elke kleuruitdaging 
oplost en de meest complexe kleurveranderingen realiseert. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 8N, waarbij je een kleurcorrectie (warm 
of koel) kunt toepassen of van blond naar donker gaat 
kleuren.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur 

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

COLOR CORRECTION SPECIALISTCOLOR SPECIALIST
Dit is jouw kans om het ultieme maatwerk te ontdekken. Begrijp hoe je adviseert, 

de passende kleur selecteert en de juiste technieken toepast. 
Leer hoe je kleuruitdagingen trotseert door op de juiste manier kleuren 

te corrigeren. Dit is de kennis die jou maakt tot een expert in op maat gemaakte kleuren. 

WAT BRENGT HET JOU?

 » Van ontkleuring en kleurverwijdering tot pre-pigmentatie en alles daartussen.

 » Diepgaande kennis van kleurfamilies.

 » Inzicht in geavanceerde kleurrecepten.

 » Adviestools voor makkelijker service-advies.

 » Verzorging, stylingtips en vervolgservices voor langer houdbare resultaten.

 » Je wordt een master in kleurstatements!

In de Blond Mastery heb je geleerd hoe je moet werken met 
de 11-serie, grijsdekking met 11-serie, Blonding Cream en 
alle do’s en don’ts van het blonderen. In de Blond Specialist 
gaan we creatief werken met blond! Dus 11-serie met 
modetint of @Pure Pigments, blonderen en daarna perfect 
tonen met Colorance of Elumen! Kortom... word een Blond 
Specialist!

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 6N of 7N, waarbij je een uitgroei op een crea-
tieve manier kunt lichterverven in combinatie met een half 
hoofd folietechniek en eventueel een toning kunt 
toepassen.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur of 13.30 – 20.30 uur

KOSTEN
€ 82,50 

DATA
Zie agenda

BLONDE SPECIALIST Vervolg op het seminar Blond Mastery!

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY
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COLOR ARTIST
Trends & inspiration mastery.

 Dit inspirerende level neemt je mee naar de wereld van 
trends en mode. Leer van de Goldwell Global Artistic Masters, 

verleg je horizon en word een Color Artist. 

WAT BRENGT HET JOU?

 » Je ontdekt de Elumenated kleurwereld van ongelooflijke nuances en briljante glans.

 » Je ontdekt en combineert bekende technieken opnieuw om  
de meest prachtige kleuren te bereiken. 

» Je vertaalt je visie naar salonvriendelijke kleurtechnieken.

 » Je brengt je modestatement tot uitdrukking in de totale look.

 » Een beter kleurgevoel, bewustzijn, vertrouwen in kleurdesign en visualisatie.

 » Nieuwe inspiratie met een interactieve workshop waarin je leert en plezier hebt! 

Laat je inspireren door de nieuwste, fascinerende fashion- 
en beautytrends. Leer hoe je haute couture brengt in je 
salon en hoe je deze vertaalt naar spannende services voor 
je klanten. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 10N, waarbij je alle creativiteit kunt 
toepassen met jouw zelf ontworpen kleurtechniek.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur 

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie agenda

COLOR TREND by Artist  

Experimenteer met kleur in ons Color Lab! Leer hoe je je 
visie vertaalt naar individuele kleurrecepten en creëer je 
eigen kleurmixen. Praktische workshop waarin je ’s ochtends 
je eigen kleuren mengt, die je ’s middags toepast op je 
model.

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 10N, waarbij je alle creativiteit kunt  
toepassen met jouw zelf ontworpen kleurtechniek.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur 

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie agenda

COLOR LAB by Agnes Westerman   

Leer technieken die je kleurexpertise op een volgend  
niveau brengen. Elumenate jouw kleurwereld. Leer hoe je 
Elumenated Shades, Elumen en @Pure Pigments gebruikt 
om elk recept te personaliseren en ongekende Elumenated 
haarkleuren creëert. . 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar, 
kleurhoogte 5N tot 10N, waarbij je een creatieve kleur- 
techniek kunt toepassen.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur 

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie agenda

COLOR ELUMENATION 

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY
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ESSENTIAL SHAPES
Basis van  

Master Stylist

» stylisten van elk niveau

» 2-daags seminar

CONTEMPORARY SHAPES
Eigentijdse en 

salonvriendelijke looks

» stylisten met salonervaring  
die hebben deelgenomen aan  

Essential Shapes

» 2-daags seminar

ADVANCED SHAPES
Geavanceerde vormen en  
verschillende technieken

» stylisten met salonervaring die  
hebben deelgenomen aan Essential 

Shapes en Contemporary Shapes

» 2-daags seminar

ZET JE PASSIE VOOR
KNIPPEN & STYLEN OM IN MASTERY

Bereik een nieuw niveau in knippen en stylen –
 word een Goldwell Master Stylist. 

Een echte haarstijl is niet alleen een coupe, kleur of  
styling: het is de naadloze integratie van deze drie. 

Het Goldwell Master Stylist Program brengt je stap voor stap  
op het hoogste niveau van expertise.
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CUT & SHAPE
Drie inspirerende knipseminars, die je meenemen in de spannende 

wereld van vorm en design. Het is een reis – verbeter je vaardigheden, 
bereik technische perfectie en ongelimiteerde creativiteit! 

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY

Voor stylisten op elk niveau.

Begrijp de grondbeginselen van knippen door de regels 
opnieuw te leren en het waarom ervan te begrijpen. Leer 
planmatig werken waardoor je de beste resultaten bereikt.

FORMAT
2- daags seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur 

KOSTEN
€ 360,- 

DATA
Zie agenda

ESSENTIAL SHAPES

Voor stylisten met ervaring die hebben deelgenomen 
aan Essential Shapes.

Creëer eigentijdse en salonvriendelijke looks. Leer hoe je 
disconnectie en kleurplaatsing gebruikt om de gecreëerde 
vormen te verbeteren en te benadrukken. Ontdek 
stylingvariaties, zodat je meer mogelijkheden hebt 
voor het finishen. 

FORMAT
2- daags seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur 

KOSTEN
€ 360,- 

DATA
Zie agenda

CONTEMPORARY SHAPES

Voor stylisten met ervaring die hebben deelgenomen 
aan Essential Shapes én Contemporary Shapes.

Creëer gedurfde en spannende looks. Krijg inzicht in de 
grondbeginselen van geavanceerde disconnectie. Leer  
hoe je disconnectie en kleurplaatsing beter gebruikt.  
Verleg je creatieve grenzen met een moderne benadering 
van geavanceerd werk. 

FORMAT
2- daags seminar en workshop
Start - Einde: 10.00 – 17.00 uur 

KOSTEN
€ 360,- 

DATA
Zie agenda

ADVANCED SHAPES
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PERM REVEALED
Basis van omvorming

» Virtual seminar

TEXTURE TECHNICIAN

NUWAVE SEMINAR

» Seminar en workshop

KERASILK CONTROL 
SERVICES

Basis van Kerasilk

Keratin Treatment /

Keratin De-Frizz Service

» Seminar en workshop

ZET JE PASSIE VOOR 
TEXTUUR OM IN MASTERY

Breng je expertise naar een nieuw niveau – 
word een GOLDWELL MASTER TEXTURE.

Vind structuur opnieuw uit en creëer het haar 
waarvan je klanten houden. Leer de nieuwste trends,  

technieken en services en word een ware textuurexpert.

De drie Master Texture segmenten focussen op 
de permanente omvorming van vorm en textuur.
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TEXTURE TECHNICIAN
De eerste stap om een ware textuurexpert te worden.

 Leer alle basics die je moet kennen: producten, services en technieken.
 Breng de theorie in praktijk en word een TEXTURE TECHNICIAN.

WAT BRENGT HET JOU? 
» Alles over permanente omvorming van vorm en textuur.

 » Essentiële omvormingstheorie en praktische vaardigheden.

 »  Belangrijkste technieken voor perfecte looks. 

 » Diepgaande productkennis van alle Goldwell omvormingsmerken.

 » Inspirerende, praktijkgerichte hands-on sessies waar  
je plezier hebt en een echte Texture Technician wordt!

Voor stylisten op elk niveau.

Leer in deze virtuele sessie alles over onze permanenten 
Topform, Evolution en Vitensity. Maak je het hele permanent-
proces eigen: van wikkelmethodes tot inwerktijden. Inclusief 
do’s en don’ts. Loop je ergens tegenaan in de praktijk? 
Vraag het via de chat! 

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur 

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

PERM REVEALED

Voor stylisten op elk niveau.

Waves zijn hot! Maak kennis met NUWAVE, Goldwells 
revolutionaire innovatie in verandering van textuur en vorm. 
Vind slagen opnieuw uit en leer werken met een uniek 
wikkelsysteem. 

Ontdek hoe het Smart Control Bond System het proces 
stopt zodra de slagen de gewenste vorm hebben. En ervaar 
hoe deze nieuwe generatie technologie zorgt voor perfecte 
stijlen met slag die drie maanden houden – zelfs bij zeer 
beschadigd of geblondeerd haar. 

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar dat 
geschikt is voor een omvorming.

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 18.30 – 21.30 uur 

KOSTEN
€ 59,- 

DATA 
Zie agenda

NUWAVE SEMINAR

Voor stylisten op elk niveau.

Wordt een expert in individuele oplossingen voor 
langdurige verandering naar perfect glad en zijdezacht haar. 
Leer hoe je de Kerasilk Keratin Treatment óf de Keratin 
De-Frizz service toepast waardoor je een rustiger tot gladde 
haarstructuur creëert. Álles wat je nodig hebt om maximale 
perfectie te bereiken en je klanten de ultieme Kerasilk 
ervaring te geven

TOOLS TO BRING
Tools to bring:
Clips, lange en korte
Klemmen
Kammen en puntkam
Borstels; paddlebrush, ronde en opkamborstels

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang krullend 
of golvend haar dat een rustiger of gladde haarstructuur 
wenst.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 17.00 – 22.00 uur 

KOSTEN
€ 99,- 

DATA
Zie agenda

KERASILK CONTROL SERVICES

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY
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ELUMENATION
Van kleur naar Elumenated Hair Color.

 Een compleet spectrum van uitzonderlijke briljantie en levendige glans.

WAT BRENGT HET JOU?

 » Je wordt geïnspireerd door Elumenated Hair Color services.

 » Je maakt kennis met de meest verbluffende kleuren, nieuwe technieken en recepten.

 » Inspirerende, virtual sessies te volgen met je team vanuit je salon of vanuit huis achter  
je eigen device. Kijk in de keuken van onze artists en Educators en gebruik de inspiratie  

die jou heeft geraakt. Be the master in Elumenation!

Verander haarkleur met een nieuwe generatie services en open eindeloos 
veel nieuwe mogelijkheden voor jouw kunstzinnigheid en creativiteit in kleur. 

IMAGINE COLOR.  
NOW MULTIPLY IT. CO
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COLOR
Is de Goldwell kleurwereld nog helemaal nieuw voor je 

of wil je je basiskennis opfrissen? Meld je dan aan voor onze virtual 
Get Started sessies. Hierin wordt kort en krachtig alle kennis over kleur

 en producten met je gedeeld die je nodig hebt in de salon. 
Leer wat jíj wilt leren in onze virtuele Get Started sessies.

WAT BRENGT HET JOU?

 » Alle basiskennis die je nodig hebt in de salon; waarvoor is het product 
bedoeld en hoe lang is de inwerktijd.

 » Jouw creativiteit krijgt een boost met uiterst effectieve kleuradditieven.

 » Je ervaart de op maat gemaakte Elumenated Hair Color Services.

 » Je krijgt vertrouwen in het oplossen van elke kleuruitdaging.

 » Virtueel, dus met een werkende internetverbinding te volgen vanuit iedere locatie die je wilt.

Een perfecte basis om met Topchic te werken en een  
uitstekende voorbereiding voor verdere kleurseminars.

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

TOPCHIC REVEALED – GET STARTED  

Een perfecte basis om met Colorance te werken en een 
uitstekende voorbereiding voor verdere kleurseminars.

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

COLORANCE REVEALED – GET STARTED 

Ontdek eindeloze mogelijkheden van Elumen om je klanten 
te verbazen. Met duizelingwekkende glans, ongelofelijke 
houdbaarheid en de gelijkmatigheid van een permanente 
kleur – zonder de geur van ammoniak.

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

ELUMEN REVEALED – GET STARTED

Een perfecte basis om je kennis in blond kleuren te  
verhogen en uitstekende voorbereiding voor verdere 
kleurseminars.

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

BLONDE AMBITION – GET STARTED 

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY
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ARTIST INSPIRATION
Laat je inspireren door de artiesten van het Goldwell International Artistic Team. 

Grijp je kans, beleef een educatieve ervaring die je nooit meer zult vergeten 
en geef je persoonlijke ontwikkeling een echte kick!

WAT BRENGT HET JOU?

 » Kijk mee in de wereld van een artist en laat je inspireren!

 » Knippen, kleuren, stylen en finishen en fashion hair;  
voor ieder wat wils in de specifieke sessies.

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY

“Ik deel mijn passie voor lang haar graag met je.” 

Krijg jij het warm als je klant binnenkomt met een Pinterest-
foto van een updo? Richard Lucassen legt je in twee 
opvolgende sessies uit waarom dit niet nodig is.  
Alles komt aan bod: van de voorbereiding, producten, tools 
en manieren van vaststeken tot het creëren van een chique, 
casual of hippe updo. Je werkt op mannequinheads, zodat 
je veel verschillende basistechnieken en updo’s zelf kunt 
proberen. Alles wat je nodig hebt is een goede 
uitwerkborstel, een puntkam én je leergierigheid. Na deze 
sessie ben je de lang haar specialist van je team. 

BIJZONDERHEDEN
» Handige tips en trucs.
» Je hoeft geen model mee te nemen, voor elke cursist staat  
   een mannequinhead klaar. Deze blijft eigendom van Kao.
» Neem je werkmateriaal mee, vooral een uitwerkborstel en  
   puntkam. 
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde 10:00 - ±16:30 uur

KOSTEN
€169,-  

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

LONG HAIR DON’T CARE  by Richard Lucassen  
INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!
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KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY

“Een goede herencoupe?  
Technisch perfect volgens de trends van nu.” 

Nu het herenvak een grote vlucht heeft genomen, neemt 
Bas Pijnenburg je weer mee naar de basis. In deze workshop 
ligt de focus op vaktechniek, voor zowel coupe als baard. Je 
leert hoe je de beste resultaten bereikt met kam, schaar en 
scheermes. Geen standaard geschoren haar, maar custom-
made coupes. Volgens de trends van nu, want daarin zit je 
kracht als herenkapper: technisch perfect en fashionminded. 
Old school meets news school. Je werkt in een kleine groep 
op je eigen model, waarbij Bas je handige tips en trucs 
geeft. 

BIJZONDERHEDEN
» Workshop voor elke stylist met minimaal 2 jaar ervaring,  
   die een expert wil worden in het herenvak.
» Neem je werkmateriaal mee. 
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

MODEL
Neem een herenmodel mee (minimale haarlengte zijkant  
1 à 2 cm, bovenop 5 cm).

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 18.30 – ±22:00 uur

KOSTEN
€ 109,- 

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

OLD SCHOOL MEETS NEW SCHOOL by Bas Pijnenburg 

 “Ontdek de trends en geef er je eigen draai aan.”

Trends blijven bewegen en klanten blijven ernaar vragen. 
Wat is nu in de mode en welk kapsel hoort daarbij? Jij als 
stylist moet daarop een antwoord kunnen geven. Agnes 
leert je trends op te sporen en te vertalen naar haar. Ze reist 
de hele wereld rond waar ze inspireert en geïnspireerd 
wordt. Alles wat ze leert van deze ervaringen neemt ze mee 
om met jou te delen. Leer hoe je trends herkent en interpre-
teert. Ontdek hoe je je klanten kunt verrassen met actuele 
creaties. Ga zelf aan de slag op een mannequinhead en ont-
dek dat er niets leuker is dan je eigen draai geven aan alles 
wat je ziet. Een inspirerend seminar van onze internationale 
trots.

BIJZONDERHEDEN
» Workshop vol inspiratie over trends en hoe je deze  
   vertaalt naar haar.
» Je hoeft geen model mee te nemen, voor elke cursist staat  
   een mannequinhead klaar. Deze mag je na afloop  
   meenemen.
» Neem je werkmateriaal mee.
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

FORMAT
Presentatie en workshop 
Start - Einde: 10:00 – ±16.00 uur 

KOSTEN
€ 199,- 

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

WHAT’S GOING ON by Agnes Westerman   

INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!

INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!

“Verken je grenzen en verleg ze.” 

Was balayage ooit een trend, het is inmiddels een klassieker 
– en nog steeds immens populair. Wil je de technieken beter 
in de vingers krijgen? Net een stapje verder gaan en je 
eigen grenzen verleggen? Fatos geeft je inzicht in de 
finesses van balayage. Je leert hoe je moet blenden en 
faden, en de mooiste overlopen creëert. Met het accent op 
de donkere kleurhoogtes en haar met structuur. Aan de 
hand van drie modellen laat Fatos je zien wat de creatieve 
mogelijkheden zijn. 's Middags ga je zelf aan de slag op een 
mannequinhead.

BIJZONDERHEDEN
» Praktijkgericht seminar voor stylisten op elk niveau.
» Je hoeft geen model mee te nemen, voor elke cursist staat  
   er een mannequinhead klaar. Deze mag je na afloop 
   meenemen.
» Neem je werkmateriaal mee.
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16:30 uur 

KOSTEN
€ 199,- 

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

BE AN ARTIST IN COLORING AND FADING by Fatos   
INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!

INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!

“Kleur vooral buiten de lijntjes!”

Als er iemand niet bang is om te kleuren, dan is het Agnes 
wel. Laat je meevoeren met haar enthousiasme en werve-
lende creativiteit. Meng met haar tinten waarvan je niet wist 
dat ze bestonden. Ontdek dat inkleuren het nieuwe kleuren 
is: welke nuance gebruik ik wanneer, op welke ondergrond 
en met welk product? Kleur zoals je nog nooit hebt gekleurd 
– en dan vooral buiten de lijntjes. Ga aan de slag met een al 
opgelichte coupe en zet hier je eigen handtekening. 

BIJZONDERHEDEN
» Sprankelende presentatie en workshop over kleur,  
   kleur en nog eens kleur!
» Neem je werkmateriaal mee.
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

MODEL
Neem een model mee met een opgelichte techniek in het 
haar, zoals een balayage of highlights.

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 10:00 – ±16.00 uur

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

COLOR!! by Agnes Westerman   
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“Krijg vertrouwen en plezier in blonderen.”

Haat/liefde-verhouding met blonderingen? Vind je ze lastig 
in te plannen? Moeilijk te sturen? Blijven ze vaak te geel? 
Kortom: wil je meer controle krijgen over blonderingen? 
Loes Heuser en Michiel van Vonderen turnen je op een pret-
tige en speelse manier om van blondscepticus tot blondspe-
cialist. Leer welke basiselementen je nodig hebt voor een 
perfecte blondering: van van haaropbouw en keratine tot en 
met het hoe en waarom van blonderen, kleurcorrecties en 
trends. Leer blonderen als een pro zonder dat je twijfelt aan 
je kunnen. Krijg kennis en vaardigheid. En vooral: 
vertrouwen en plezier!

BIJZONDERHEDEN
» Voor kappers die graag next level willen blonderen, meer  
   blondklanten willen aantrekken en willen doorgroeien in  
   een veilige omgeving.
» Neem je werkmateriaal mee. 
» Let op! Dit seminar is alleen te boeken per 2 personen,    
   je neemt samen één model mee.

MODEL
Neem per twee personen één model mee, dames- of  
heren-, met maximaal schouderlang haar voor een  
perfecte blondering. Maximale kleurhoogte 6.

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16:30 uur

KOSTEN
€ 280,- per 2 personen 

DATA
Zie agenda

WANNA BE A BLEACH SPECIALIST by Heuser & van Vonderen 

“Stap uit je comfortzone en gebruik de complete 
kleurkeuken.”

Kom je steeds op dezelfde nuances uit? Durf van je favoriete 
kleuren af te stappen en maak creatief gebruik van je  
complete kleurkeuken! Loes Heuser en Michiel van 
Vonderen laten je zien hoe je kunt spelen met alle kleur-
opties die Goldwell biedt. En hoe je je klanten verrast met 
jouw creatieve invulling van hun kleurwens. Hiervoor nemen 
Loes en Michiel je mee tijdens de hele kleurreis van je klant: 
van het maken van de afspraak tot het moment dat je klant 
weer de salon verlaat. Ontdek hoe je je kleuradviezen  
optimaliseert en je kleurkeuken maximaal benut. Kortom: 
hoe je groeit als kleurexpert.

BIJZONDERHEDEN
» Praktijkgericht seminar voor stylisten op elk niveau.
» Neem je werkmateriaal mee.
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

MODEL
Neem een model mee dat geschikt is om creatief te kleuren.

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16:30 uur 

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

BE CREATIVE WITH TONING & MORE by Heuser & van Vonderen  
INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY 39



KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY

“Als je weet wat er speelt, kun je spelen met  
wat je weet.”

Laat je inspireren door Isabel de Koning en Jeffrey den 
Dikkenboer, het hippe kappersteam van de al net zo hippe 
kapsalons Hier & Dhaar in Amsterdam en Breda. Deze twee 
haarkunstenaars versterken elkaars krachten: Isabel als ware 
kleurartiest en Jeffrey, dé ster met kam en schaar. Dit komt 
samen in een creatieve storm die geen rem heeft. Samen 
willen ze technieken met jullie delen die helemaal hot zijn. 
Van subtiele accenten tot kleurexplosies en kniptechnieken 
die het kapsel in combinatie met de kleur versterken.

BIJZONDERHEDEN
» Inspirerende presentatie en workshop over knippen en  
   kleuren.
» Handige tips en trucs.
» Neem je werkmateriaal mee. 
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

MODEL
Neem een model mee dat je creatief kunt knippen en 
kleuren.

FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

BE DIFFERENT, BE CREATIVE, BE YOURSELF by Hier & Dhaar

“Leef je in in je klant – die lijkt meer op jou dan je denkt.” 

Maak kennis met Maartens ‘Your Own Update-filosofie’, kort-
weg Y.O.U. In twee trainingen leert hij je alles over de drie 
Y.O.U.-things. Deze eerste avond focust hij op de wens van 
de klant (thing 1) en het diagnose- en adviesgesprek (thing 
2). Maarten laat je op een ludieke manier ontdekken dat je 
klanten niet veel anders zijn dan jijzelf. 

Als consument voel je een heleboel zaken wel aan, maar  
tijdens je werk ben je je daarvan minder bewust – hoe werkt 
dat? En: hoe achterhaal je de daadwerkelijke wens van je 
klant, hoe maak je de juiste diagnose en hoe geef je gericht 
advies? Je maakt het je allemaal eigen in deze All about 
Y.O.U.-training! 

BIJZONDERHEDEN
» Deel 1 van het Your Own Update-tweeluik
» Avondpresentatie
» Je hoeft geen model mee te nemen 

FORMAT
Presentatie
Start - Einde: 18.30 – ±22.00 uur 

KOSTEN
€ 52,50 

DATA
Zie agenda

PART 1. ALL ABOUT Y.O.U. by Maarten Schapendonk  
INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!

“Educatie is de sleutel tot succes!”

Harder. Better. Faster. Stronger. Met hun twintig jaar kappers-
ervaring, zowel binnen als buiten het salon, blijven ze ons 
verbazen met hun artistieke talent: Thomas Laslo en 
Loredana Danese van Geoganic in Hasselt. Hairstylisten met 
aandacht voor de hoogste kwaliteit. GEOmetric en orGANIC 
zijn met elkaar verbonden in hun werk. Dit resulteert in hun 
typische Geoganic-stijl: strakke lijnen, gedurfde coupes en 
uitgesproken kleuren. Elkaar steeds aanvullend in knippen, 
kleuren, stylen, finishen - komen ze tot de meest prachtige  
resultaten. Tijdens deze Academy Session laten ze zien  
hoe ze een hedendaagse trend omzetten naar hun visie.  
Om je vervolgens uit te dagen om dat ook te doen, op je 
eigen model. Be inspired by Geoganic!

BIJZONDERHEDEN
» Inspiratieworkshop voor iedereen met een passie voor  
   kleuren en knippen.
» Neem je werkmateriaal mee.
 » Je hoeft geen model mee te nemen, voor elke cursist staat
   er een mannequinhead klaar. Deze mag je na afloop 
   meenemen.
» Let op: ±4 weken voor de seminardatum is er ter inspiratie  
   en voorbereiding een virtual session. 

FORMAT
Demonstratie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16:30 uur 

KOSTEN
€ 210,- 

DATA
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

BE INSPIRED BY GEOGANIC by Thomas & Loredana   

“Maak meer omzet door plezier – voor jou en je klant.”  

Met je skills van de All about Y.O.U.-training ga je verder met 
thing 3 van de Your Own Update-filosofie: vaktechnische 
kennis. ‘s Ochtends kijk je samen met Maarten kort terug op 
de eerste twee elementen en bespreken jullie je ervaringen. 

Vervolgens geeft Maarten uitleg over moderne en commer-
cieel bruikbare kniptechnieken en maakt hij je bewust welke 
technieken je kunt gebruiken voor welk resultaat. ’s Middags 
ga je zelf aan de slag: je maakt je eigen diagnose, geeft 
advies en bepaalt je kniptechniek. Vervolgens ga je je model 
creatief knippen, kleuren en föhnen – uiteraard allemaal 
onder begeleiding van Maarten. Met alle Your Own Update-
things in de vingers keer je nog zelfverzekerder en met nog 
meer plezier terug naar je salon.

BIJZONDERHEDEN
» Deel 2 van het Your Own Update-tweeluik.
» ’s Ochtends presentatie, ’s middags workshop.
» Neem je werkmateriaal mee. 

MODEL
Neem een model mee met voldoende haarlengte en die je 
creatief kunt knippen, kleuren en föhnen.

FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16.30 uur

KOSTEN
€169,-  

DATA
Zie agenda

PART 2. UP TO Y.O.U. by Maarten Schapendonk  
INCLUSIEF 
VIRTUAL 
SESSION!
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“Ondernemer zijn moet je leren.”

Ondernemen is een vak. Hoe goed je ook bent als haar- 
stylist, wil je een salon runnen, moet je meer in huis hebben 
dan creativiteit en vakkundigheid. Als ondernemer moet je 
ook weten hoe je omzet genereert. Hoe je je team op de 
juiste manier aanstuurt, motiveert en een goede sfeer 
creëert. En hoe je de kwaliteit van je salon constant houdt, 
ook als jij er niet bent. Dat is steeds weer een uitdaging. 

Esther Janssen heeft dit allemaal moeten leren met vallen  
en opstaan. Met resultaat: haar salon MooiHaar is nu van 
binnen en buiten een gezonde zaak. Deze avond deelt 
Esther haar verhaal met je en inspireert ze iedereen die  
een peptalk kan gebruiken.

FORMAT
Presentatie avond
Start - Einde: 18.30 – ±21.30 uur

KOSTEN
€ 52,50 

DATA
Zie kalender 

GEZONDE ZAAK  by Mooihaar

“Stap voor stap naar koel en mannelijk blond.”

Je kunt geen mannelijke Instagrammer of YouTuber bekijken 
of hij is blond. Ook in de salon stijgt de vraag naar mannen-
blond: helemaal of alleen blonde lokken als een face frame. 
Stijgt meteen ook de vraag: hoe houd je dit koel en 
mannelijk? 

Duizendpoot Mike Muyshondt van The M Project in het 
Antwerpse Bouwel laat je zien hoe je het perfecte 
mannenblond creëert. Door het volgen van educatie en zich 
te verdiepen in social media weet Mike precies hoe je deze 
looks tot stand laat komen én kunt onderhouden. Tijdens 
deze workshop ga je ook zelf aan de slag op je eigen model. 
Bleach the men!

BIJZONDERHEDEN
» Presentatie en workshop over het perfecte mannenblond.
» Neem je werkmateriaal mee.

MODEL
» Neem een herenmodel mee die je lichter of gedeeltelijk  
   lichter mag kleuren.

FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16:30 uur

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie kalender 

BLEACH THE MEN by Mike Muyshondt 

“Laat zien dat je durft!”

Als je doet wat je altijd doet ... dan wordt het braaf en saai. 
Mike Muyshondt daagt je uit om te doen wat je misschien 
niet zo snel durft. Zo doet hij dat ook bij The M Project in het 
Antwerpse Bouwel: salon- en klantgericht werken, maar  
vooral niet alledaags en gewoon. 

Haal net als Mike het maximale uit je salonservices. Laat je 
inspireren op het gebied van snit en kleur voor mannen en 
vrouwen en geef je dagelijkse werk weer energie. Ga zelf 
aan de slag op je eigen model en heb het lef om anders dan 
anders te zijn!

BIJZONDERHEDEN
» Presentatie en workshop over knippen en kleuren met lef.
» Neem je werkmateriaal mee.

MODEL
» Neem een dames- of herenmodel mee die je creatief mag 
knippen en kleuren.

FORMAT
Presentatie en workshop
Start - Einde: 10.00 – ±16:30 uur 

KOSTEN
€ 169,- 

DATA
Zie kalender 

BE BRAVE, NOT BORING by Mike Muyshondt 

KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY
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KERASILK
Jouw stappen naar Kerasilk succes.

Motiverende ondersteuning ontworpen voor jou en je team 
om je Kerasilk omzet naar het volgende niveau te brengen.

1. TRAINING BINNEN HANDBEREIK

Vind educatieve ondersteuning op het Goldwell Education  
Plus YouTube Channel en de Goldwell Education Plus App. 

2. CREËER KERASILK EXPERTS IN JE SALON

Wijs in je salon Kerasilk Experts die merkbelevingssessies voor 
de rest van je team kunnen promoten. Het is makkelijk om 

enthousiasme en passie voor Kerasilk op te wekken.

#HAIRLIKESILK

ELKE VROUW 
VERDIENT 

MOOI HAAR
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KAO SALON VIRTUAL EDUCATIONIN-SALON TRAININGKAO SALON ACADEMY

Voor stylisten op elk niveau.

Tijdens deze sessie zal je als gedreven stylist het Luxury 
gevoel en de beleving van Kerasilk ervaren. Je ziet hoe je de 
hoogstaande salonservices succesvol inzet en toepast.
Afwisseling staat centraal; na een stukje informatie en theo-
rie ga je zelf aan de slag met de Kerasilk verzorgings- en sty-
lingproducten bij een collega of een meegebracht model.
Onderscheid jezelf en je salon van je concurrenten, win 
nieuwe klanten en behaal extra omzet!

WAT BRENGT HET JOU?
» Kennis van de complete Kerasilk Luxury Hair Care range en  
   eersteklas belevingen.
» Deskundige haaranalyses om op professionele wijze de 
   juiste Kerasilk service te selecteren voor de haarstructuur  
   en hoofdhuid van je klant.
» Tips om de luxueuze salonbeleving te creëren.
» Inzicht hoe je je klanten professioneel adviseert.

TOOLS TO BRING:
» Clips, lange en korte
» Klemmen
» Krultangen, rond en conisch
» Kammen en puntkam
» Borstels; paddlebrush, ronde en opkamborstels

MODEL
Neem een model mee met maximaal schouderlang haar (of 
werk op elkaars haar) waarop je föhn- en stylingtechnieken 
kunt toepassen.

FORMAT
Seminar en workshop
Start - Einde: 18.30 – 22.00 uur  

KOSTEN
€ 59,- 

DATA
Zie agenda

Wil je het KERASILK CONTROL SERVICES 
seminar volgen? Op pag. 29 vindt je alle 
informatie hierover.

KERASILK CLASS

KERASILK SESSIES KOM ERBIJ  
EN MAAK ER DEEL VAN UIT

Ervaar een ontspannen, moeiteloze en waardevolle avondsessie om informatie  
te krijgen en frisse ideeën op te doen.

Benut van de mogelijkheid om in contact te komen met andere
Kerasilk experts en verbreed je horizon met onverwachte momenten

– breng gewoon een fantastische feel good-tijd met ons door!
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Word gek op textuur! Verras je klanten met hun persoonlijke, 
onderscheidende stijl en leer de perfecte producten kennen 
om deze prachtige looks te creëren met de StyleSign 
producten. Alle ins & outs van StyleSign in combinatie met 
praktische productkennis gekoppeld aan effectief 
retailadvies

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur 

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

STYLESIGN REVEALED

Leer alle ins en outs over de directe verzorgingsexpert 
met een passie voor kleur. Krijg inzicht in professionele 
oplossingen voor direct voelbare en zichtbare resultaten 
met geavanceerde technologieën en aantrekkelijke geuren 
gekoppeld aan effectief retailadvies.

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur 

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

DUALSENSES REVEALED

SALON SUCCESS
Maak van advies een beleving.

WAT BRENGT HET JOU?

» Krijg inzicht in merken en koopgedrag.

» Je herkent klanttypes.

» Je geeft op maat gemaakte adviezen voor elk klanttype. 

» Je waardeert de salonbeleving van je klanten op.

 » Zet kansen om in aankopen van klanten.
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Een juist en helder advies aan je klant is heel belangrijk. 
Zowel over de service die je in de salon doet én over 
verzorgende producten voor thuis. Veel tips en 
mogelijkheden die je omzet een boost geven.

FORMAT
Virtual session
Duur: 1 uur 

KOSTEN
€ 0,- 

DATA & TIJDEN
Zie agenda

Scan de QR code in de agenda
om je te registreren voor de Virtual session.

GROW YOUR BUSINESS – VERKOOP EN ADVIES

Je bent in de basis opgeleid tot stylist, maar doorgegroeid 
naar ondernemer. Het Kao Business Coaching Program is 
een ontwikkelingsprogramma, speciaal voor ondernemers. 
Leer hoe je je salondoelstellingen kunt formuleren en 
behalen, structuur kan krijgen en je salon kan laten groeien. 
Maak jouw salon ‘from good to great’.

WAT BRENGT HET JOU?
» Groei van jouw salon.
» Hulp bij het behalen van salondoelstellingen.
» Aanvulling op je ondernemersgeest.
» Structuur (in plaats van ad hoc handelen).
» Compleet begeleidingstraject van negen maanden.

TRAINERS
Kao heeft voor dit programma twee externe trainers 
geselecteerd: Erik Swabedissen en Richard Bartels. Beiden 
hebben heel veel ervaring in de kappersbranche en hun 
succes al ruimschoots bewezen.

Vraag naar de mogelijkheden aan je Goldwell sales 
consultant of bel met Salon Service 
085 48 64 400

KOSTEN
€ 3.595,-

BUSINESS COACHING PROGRAM
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Achter elke fantastische kleur vind je gedegen vakgerichte 
kennis, uitstekende technische expertise en betrouwbare, 
uiterst effectieve professionele producten. Met Foundation 
Mastery bouw je een perfecte basis op om een expert te 
worden in kleur, verzorging en styling. Je werkt vol 
vertrouwen met het complete Goldwell assortiment en 
creëert verbluffend haar voor je klanten – elke keer weer.

» FOUNDATION COLORANCE, TOPCHIC & NECTAYA –  
   verbaas je klanten met kleur, glans, houdbaarheid,   
   gelijkmatigheid en 100% grijsdekking

» FOUNDATION BLONDE – alles wat je moet weten over  
   highliften, ontkleuren en kleuren

» FOUNDATION ELUMEN – briljante kleurresultaten met  
   uitzonderlijke glans en houdbaarheid met dit bijzondere  
   kleurproduct

FORMAT
In-salon session
Duur: 3 uur inclusief 2,5 uur workshop 

KOSTEN
€350,- per in-salon seminar 

FOUNDATION MASTERY

Duik in de wereld van recepten. Ontdek meer over de 
universele kleurwetten en -schema‘s. Leer de relatie tussen 
kleuren te begrijpen en te denken in kleurrecepturen.

ULTIMATE GREY COVERAGE 
- altijd een betrouwbare grijsdekking

ULTIMATE COLOR FIX 
- om elke kleurcorrectie perfect uit te voeren

CREATIVE BLONDES 
- leer blond beter te begrijpen dan ooit

CREATIVE REDS
- ontdek alles over deze verbluffend mooie haarkleur.

CREATIVE BRUNETTES 
- leer hoe je het beste uit bruin kunt halen voor je klanten
 

FORMAT
In-salon session
Duur: 3 uur inclusief 2,5 uur workshop 

KOSTEN
€350,- per in-salon seminar 

FORMULATIONS MASTERY

Wil je meer leren? Neem deel aan ons Master Colorist Program.

IN-SALON SEMINARS
Laat je inspireren door trainingen op maat in jouw salon of regio.

Elke stylist, elke salon, elke klantenkring is anders. Onze op maat gesneden programma’s 
met praktijkgerichte hands-on sessies zijn het perfecte antwoord op jouw individuele behoeften. 

Bied je hele team een opbouwende ervaring en neem je salonsucces in eigen handen. 

Neem contact op met je Goldwell sales consultant en ontdek meer 
over de trainingen in je salon voor je team óf bij jou in de regio. 
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INTERNATIONAL ARTISTIC TEAM
Laat je inspireren door stimulerende creatieven. 

De stylisten van het International Artistic Team zijn de ambassadeurs van
Goldwells hoogste standaards. Voor jou zijn ze een fantastische 

inspiratiebron en briljante rolmodellen om van te leren. 

Onze wereldwijde academies en podia zijn de beste plaatsen om hen 
te ontmoeten en vooruit te komen. De Goldwell International Artists 
delen graag hun kennis met jou in praktijkgerichte sessies en helpen 

jou om je professionele vaardigheden te ontwikkelen. 

Dit is jouw kans voor een echte carrièreboost. 
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Agnes Westerman

Mike Muyshondt

Maarten Schapendonk

Loredana Danese

Willem van der Sman Bas Pijnenburg

Isabel de Koning

Michelle Hagen

Manou Grijsen

Loes Heuser

Melanie Steyaert

Esther Janssen

Esther Compione 

Lynn de Wit

Jessica Price

Lieke Nijenkamp

Willem van der Sman

Richard Lucassen

Michiel van Vonderen

Sandra Muurman

Thomas Laslo

Mike Muyshondt

Maarten Schapendonk

Jeffrey den Dikkenboer

Sophia Talen

Kelly Poulis

Fatos Sezgin

Mustapha Janssens

Jessica Tichelaar

Harma Renting Glenn van Dijke

NATIONAL ARTIST      & FREELANCE TEAM
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NATIONAL EDUCATION TEAM
Het is onze toewijding om jou de beste inspiratiebron te bieden. Daarom streven 

wij continu naar perfectie om jou te motiveren en te ondersteunen. Om jouw 
persoonlijke ontwikkeling een boost te geven en jouw talent te laten groeien. 

We geloven dat ieder van jullie een geweldige inspiratiebron kan zijn. 

Onderscheid jezelf! 
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POST
Nederland & België: Postbus 2066, 3800 CB Amersfoort

OFFICE
Nederland & België: Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort

PHONE
Nederland: 085 48 64 400   België: 078 48 41 86

E-MAIL
Nederland: info.nl@kao.com   België: info.be@kao.com

INTERNET
www.goldwell.com

--

APELDOORN
NEDERLAND

--

--

ANTWERPEN
BELGIË
--

--

AMSTERDAM 
NEDERLAND

--

Laan van Malkenschoten 41
7333 NP Apeldoorn

Nassaustraat 21
2000 Antwerpen

Danzigerkade 63C 
1013 AP Amsterdam 

NATIONAL ACADEMIES
Al onze educatieve locaties zijn perfecte ontmoetingsplaatsen voor nieuwe 

expertise en inspiratie. Ervaar het met ons, deel ideeën en unieke momenten van creativiteit. 

Alles draait erom dat je weet waar je inspiratie moet vinden!

INSCHRIJVEN
Let bij het inschrijven op de volgende punten:

»  Alle vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief btw, mits anders vermeld.
»  Schrijf je je in voor een workshop? Neem dan eigen werkmateriaal en - indien nodig - een geschikt model mee.

»  Alle data staan vermeld in de los bijgevoegde agenda.
»  Schrijf je je in voor een virtual sessie, scan dan de QR code 

en registreer je eenvoudig via de Goldwell Education website.

Voor de academy seminars schrijf je je in via e-mail,
Nederland: education.nl@kao.com 

België: education.be@kao.com

 Vermeld bij inschrijving via e-mail duidelijk alle gegevens van de salon 
en alle benodigde gegevens van de betreffende seminars. 

VERHINDERD?
Door de grote belangstelling voor onze seminars en regiotrainingen kunnen er wachtlijsten ontstaan. Sta je 

ingeschreven, maar ben je onverwacht verhinderd? Dan verzoeken we je dit tijdig te melden. Wij kunnen dan 
iemand van de wachtlijst plaatsen voor de betreffende cursus. Meld je dit te laat of zelfs helemaal niet, dan lukt het 

ons niet om de geannuleerde cursusplaats op te vullen. Daarom hanteren wij de volgende annuleringsregeling: 
bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus bedragen de kosten 50% van het cursusbedrag. Bij 

annulering tot een week voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie van het cursusbedrag plaats. 
In dit laatste geval is deelname van een plaatsvervanger toegestaan.

 Indien je een in-salontraining binnen 14 dagen voor de trainingsdatum annuleert, dien je er rekening mee te 
houden dat we 50% van de waarde van de in-salon training als annuleringskosten in rekening kunnen brengen.

HOTLINE
Tijdens de workshops en seminars kun je uiteraard met al je vragen bij ons terecht. Maar ook op andere 

momenten staan wij voor je klaar. Dus heb je een probleem of een brandende vraag? 
Bel dan de Goldwell Hotline.

Nederland HOTLINE +31(0) 85 48 64 400
Maandag - vrijdag 09:00 – 20:00 uur

Zaterdag 09:00 – 14:00 uur

België HOTLINE +32 (0) 78 48 41 86
Maandag - vrijdag 09:00 – 17:00 uur

na 17:00 uur en zaterdag, bel HOTLINE NEDERLAND.

VRAGEN
Voor vragen over inschrijvingen, seminars of planning zijn we ook via whatsapp bereikbaar:

Nederland +31(0) 6 22 80 27 60 
 België +32(0) 49 22 56 810

INSCHRIJVEN, TIPS, 
HOTLINE & VRAGEN
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NOTITIES



#GOGOLDWELL

Neem voor meer informatie contact op met je Goldwell Sales Consultant. | goldwell.com

Goldwell is onderdeel van Kao Salon Division.

Het leven mooier maken voor salons, stylisten en hun klanten.


