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-BRAND
STATEMENT
--

WE EMBRACE YOUR PASSION FOR BEAUTIFUL HAIR.
WE BELIEVE THAT ONLY TOGETHER WE CAN REACH NEW HEIGHTS
BY ACHIEVING CREATIVE EXCELLENCE, OUTSTANDING CLIENT
SATISFACTION AND SALON SUCCESS.
WE DO MORE THAN JUST UNDERSTAND YOU.
WE THINK LIKE YOU.

WE THINK STYLIST
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LET YOUR CREATIVITY
RUN WILD.
Hvert hode med hår er et blankt lerret. Hver kunde er en ny anledning for deg til å
utøve din kunst. Fra konservativ til kreativ – hver farge, klipp og frisyre du står bak er
et uttrykk for din kreativitet og ditt talent. Vi vet at det er dette du liker å gjøre:
Å slippe kreativiteten løs og skape de flotteste og mest utrolige frisyrer for dine kunder.
Jo mer du utøver håndverket, desto flinkere blir du naturligvis.
Og jo mer du lærer, desto mer utvikler du deg.
		
Det er her Goldwell kan hjelpe deg med å realisere din visjon om å
lykkes. Finn programmer hvor du kan videreutvikle deg og finslipe ferdigheter sammen
med vårt opplæringsteam. Våre programmer er laget for at du skal kunne lære det du
ønsker. Våre fargekonsulenter er frisører akkurat som du og de står klare til å hjelpe
deg med å lykkes uansett hva din visjon om suksess måtte være.
Bli med oss, vi gleder oss til å se deg!

DANIEL BLOMQVIST
DIRECTOR OF EDUCATION SALON NORDIC

BIRGER VON HOLDT
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
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-INNHOLD
--

EXPLORE YOUR POSSIBILITIES.
GOLDWELLS SERVICE CYCLE
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-GOLDWELL
SERVICE CYCLE
--

FIVE STEPS
TO PERFECTION.
ET UNIKT OG HELHETLIG BEHANDLINGSKONSEPT SOM FORENKLER FRISØRENES DAGLIGE ARBEIDSRUTINER:
GOLDWELL SERVICE CYCLE. ORGANISERING AV HVER BEHANDLING – FRA FARGE TIL FORVANDLING –
TIL PLEIE OG STYLING – I FEM ENKLE OG TYDELIGE STEG SLIK AT DU ALLTID SKAPER
PERFEKTE RESULTATER – TIL STOR GLEDE FOR DINE KUNDER. BARE PRØV!

8

G
LON
I SA

KONSULTASJON

VEDLIKEHOLD

FORBEREDELSER

E
HJEMM

SERVICE CYCLE

ETTERBEHANDLING
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-FARGE
--

“I WANT NEW TECHNIQUES,
COLORS, LOOKS – JUST EVERYTHING!”
Patrick Hawker

GARNER, NORTH CAROLINA, USA

NÅR DU VIRKELIG ER OPPTATT AV FARGE, KAN DU ALDRI FÅ NOK.
DISSE PROGRAMMENE ER BARE NØDT TIL Å BLI DINE FAVORITTSEMINARER.
ALT DU ER NØDT TIL Å VITE OG ALT DU ØNSKER Å
VITE OM TEKNIKKER, EFFEKTER OG UTTRYKK: TENK FARGER!
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MASTERCOLORIST
HVORFOR NØYE DEG MED Å VÆRE FLINK MED HÅRFARGE NÅR DU
KAN BLI KJEMPEFLINK? OG NÅR DU FØRST ER I GANG:
NØY DEG IKKE MED Å BLI KJEMPEFLINK, MEN BLI EN MESTER!
Her er din sjanse – slutt deg til verdens beste fargeeksperter,
GOLDWELL MASTER COLORISTS.

COLOR

Goldwell har utviklet et program basert på beste praksis fra fargeeksperter
verden over, slik at du kan finslipe dine ferdigheter og perfeksjonere
håndverket til et punkt hvor du mestrer det hundreogti prosent.

Master the art and service of hair color.
Denne spennende og interaktive seminarserien tar deg med på en reise gjennom
hårfargekunst og behandling. Det handler ikke bare om farge, men om å bygge
på egen kreativitet og utvikle ferdigheter på alle områder – kommunikasjon,
service, teknikk og kunstnerisk dyktighet. Kort sagt alt du trenger for
å bygge opp og drive en vellykket hårfargevirksomhet.
Goldwells Master Colorist-program støtter deg i faget. Hver del i Master Coloristprogrammet setter søkelyset på ulike deler av hårfargekunsten, og er lagt opp
slik at du når et nytt kunnskaps- og kompetansenivå.

COLOR TECHNICIAN I SERVICE CYCLE AND STANDARDS MASTERY
COLOR DESIGNER I TECHNIQUES AND SERVICE MASTERY
COLOR SPECIALIST I COLOR TRANSITION MASTERY
COLOR ARTIST I TRENDS AND INSPIRATION MASTERY
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ACHIEVE ELITE STATUS.
For hver del du gjennomfører, evalueres din status som GOLDWELL Master Colorist.
Når du er ferdig med første del av programmet, blir du automatisk sertifisert
som Master Colorist. Fortsett med flere deler, og du oppnår høyere status:

2 SEGMENTS:

COLOR DESIGNER

TECHNIQUES AND SERVICE MASTERY
1 I Advanced Grey Coverage
2 I Advanced Fashion Coloring
3 I Advanced Goldwell
Techniques

3 SEGMENTS:

COLOR SPECIALIST
COLOR TRANSITION MASTERY

1 I Color Correction
2 I Color Formulation

CERTIFICATION

COLOR TECHNICIAN

SERVICE CYCLE AND STANDARDS MASTERY
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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4 SEGMENTS:

COLOR ARTIST

TRENDS AND INSPIRATION MASTERY
1 I Color Trend
2 I Color Lab

COLOR

Vi oppmuntrer deg til å bli med i dette
programmet hvis du ønsker å:
» Utvide virksomheten og få mer lojale kunder
» Utvikle og finslipe dine tekniske ferdigheter
» Få påfyll av kreativitet

Bli inspirert, få ny energi og kom i gang.
Bli med oss!
Vil du vite mer om Master Colorist-programmet?
Gå inn på www. goldwell.com
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--COLOR TECHNICIAN
SERVICE CYCLE AND STANDARDS MASTERY
Teknikker og produkter som benyttes for å gi en førsteklasses opplevelse av behandlingen.
På dette grunnivået i Master Colorist-opplæringen lærer du hvordan du integrerer
Goldwells fargesystem i en behandling som kunden blir fornøyd med.
Når programmet er fullført, vil du være en ekte COLOR TECHNICIAN

-MODULE 1:
DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY
--

-MODULE 2:
PERMANENT COLOR MASTERY
--

Lær alt om minicolor med COLORANCE.
Seminaret tilbyr allsidige hårfargeløsninger som
dekker behovene og forventningene du finner i
den virkelige verden. Bli kjent med behandlinger
som spenner går fra å gi håret mer glans til de
mest spennende motefarger og blending av det
grå, som kundene vil elske.

Imponer de blonde, brun-, rød- og gråhårede kundene dine med TOPCHIC- OG NECTAYA-serienes
ubegrensede fargemuligheter, 100 % dekning av
grå hår og maksimale holdbarhet. Lær deg å fremheve kundenes naturlige skjønnhet ved hjelp av
den flotteste hårfarge.

COLOR

DITT UTBYTTE
» Lær hvordan du gir kunden en konsultasjon i verdensklasse
» Lever de beste hårfargeløsningene gjennom grundig innsikt i Goldwells merker og deres
yteevne
» Utvikle en strategi for å skape et ”totaluttrykk” for kunden, som omfatter mer enn bare hårfarge
» Lær hvordan du snakker tillitsfullt og fremmer fargebehandlinger
» Få kunnskap om fargespill i henhold til kundens behov
» Bli kjent med formuleringer som dekker grå hår hundre prosent, er holdbare og gir et
jevnt resultat
» Vær med på inspirerende praktiske samlinger for å mestre fargefaget fullt ut og ha det gøy!
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-MODULE 3:
LIGHTENING MASTERY
-Få vite alt om de blonde kundene: allsidigheten,
utfordringene og skjønnheten. Gjør din salong til
stedet å være for blonde kunder. Få de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å skape den perfekte blonde hver gang.

-MODULE 4:
ELUMEN MASTERY
-Oppdag uendelige muligheter til å forbløffe dine
kunder med en permanent farge som tilbyr skinnende glans, utrolig holdbarhet og jevnhet uten
den karakteristiske ammoniakklukten. Lær hvordan
du utvider salongtilbudet med ELUMENbehandlinger i toppklasse, som egner seg perfekt
for salongens mest krevende kunder.

-MODULE 5:
FOILING MASTERY
-Lær den klassiske stripeteknikken med folie.
Finn ut mer om hvordan du kan tilpasse plasseringer for å oppnå ulike effekter og tilføre fargen en
ny dimensjon.
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--COLOR DESIGNER
TECHNIQUES AND SERVICE MASTERY
Bli en COLOR DESIGNER Formålet med dette nivået er å inspirere alle som er ute etter
slående fargetyper til sine salongkunder. Ypperlig egnet til å utvikle dine
kunnskaper om farge og gi deg et bredt utvalg av skreddersydde fargebehandlinger
og teknikker beregnet for alle kundetyper, aldre og hudtoner.

DITT UTBYTTE
» Bli ekspert på blond, dekning av grå hår og motefarge
» Lær hvordan du bryter ned avanserte teknikker i fargeuttrykk i salongen
» Få fagkunnskap om hvordan du utvikler et eksepsjonelt fargedesign
» Finn ut hvordan du formidler ditt motebudskap gjennom et totaluttrykk
» Tips til oppfølgingstjenester
» Lær hvordan du kan fortelle i stedet for å selge (beste kommunikasjon for motefarging)
» Vær med på inspirerende praktiske samlinger for å perfeksjonere deg og ha det gøy!

-MODULE 1:
ADVANCED GREY COVERAGE
-Bli ekspert på dekning av grå hår og bygg opp en
kundekrets. Bli kjent med topp moderne behandlinger som vil imponer dine mest krevende gråhårede kunder. Gjør behandlinger for gråhårede til
salongens flaggskip ved å bli ekspert på deking av
grå hår.

-MODULE 2:
ADVANCED FASHION COLORING
-Utforsk ubegrensede muligheter for motefarging
og skap ekte fargeuttrykk for dine kunder.
Lær hvordan du forskjønner ditt mest dyrebare
råmateriale med dine mest geniale verktøy –
avanserte kunnskaper og kreativitet.

-MODULE 3:
INSPIRING GOLDWELL TECHNIQUES
-Bli den første som oppdager Goldwells mest tidløse og fenomenale fargeteknikker og behandlinger.
Imponer kundene med flotte fargeresultater og et
allsidig tilbud av tjenester.
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--COLOR SPECIALIST
COLOR TRANSITION MASTERY
Bli en COLOR SPECIALIST. Formålet med dette nivået er å gi deg ekstra gode kunnskaper,
ferdigheter og ekspertise innen farge, slik at du blir i stand til å løse alle utfordringer
du måtte møte i salongen. Du vil kunne forvandle stygt til vakkert med en
selvtillit som er en ekte fargeekspert verdig.

DITT UTBYTTE
»F
 ra avfarging til forpigmentering og alt imellom
»F
 å en grundig forståelse av fargegruppene
»F
 å innsikt i avanserte fargeformuleringer
»O
 ppdag et enormt mangfold av de mest brukte og nyttige korreksjonsteknikkene
»B
 ygg opp en strategi til løsning av fargeproblemer til de mest krevende fargeutfordringene
»L
 ær hvordan du forvandler visuelle referanser til forbløffende fargeresultater
» Vær med på inspirerende praktiske samlinger for å perfeksjonere deg og ha det gøy!

-MODULE 1:
COLOR CORRECTION
-Imponer kundene med å mestre fargeskifte til
fingerspissene. Vi lover deg avansert teknologi og
verktøy som vil gjøre deg fenomenal til å håndtere
alle utfordringer knyttet til farge.
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-MODULE 2:
COLOR FORMULATION
-Tenk i farger. Lev opp til fargeformuleringene.
Skap din visjon om til et hår som tar pusten fra
kundene. Vær den som skaper et ekte uttrykk for
dine kunder.
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--COLOR ARTIST
TRENDS AND INSPIRATION MASTERY
Bli en COLOR ARTIST. Dette nivået er det perfekte valg for farge- og trendorienterte
frisører som ønsker ny inspirasjon. Eksklusivt seminarinnhold gjør at du kan fordype deg
i en verden av trender, moter og lære av Goldwells globale Artistic Masters.

-MODULE 1:
COLOR TREND
-Bli inspirert av de siste fasinerende mote- og
skjønnhetstrendene. Lær hvordan du bringer haute
couture inn i salongen og omdanner den til spennende behandlinger for kundene.

COLOR

DITT UTBYTTE
» Få innblikk i hva om gjør en salongbehandling perfekt.
» Lær deg å overføre din visjon til salongvennlige fargeteknikker
» Få kunnskap om hvordan du formidler ditt motebudskap gjennom et totaluttrykk
» Forklaring og demonstrasjon på en nær og personlig måte
» Fargesans, bevissthet, tillit til fargedesign og visualisering
» Trinnvis instruksjon om seksjonering, plasseringer av fargeeffekt og fargesystemer
» Bli med på interaktive workshops fulle av inspirasjon, og ha det gøy!

-MODULE 2:
COLOR LAB
-Kreativitet handler om å fange øyeblikkene som
gjør livet verdt å leve. Lær å uttrykke din visjon i
personlige farge- og formelkonsepter. Gi fargen
ditt ansikt og din sjel. Vær herre over ditt
fargeuttrykk.
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-WE LOVE BLONDE
--

-TURN GREY INTO GORGEOUS
--

Finn ut mer om Goldwells behandlinger for blonde,
deriblant den nye frihåndsteknikken som er spesialutviklet for dine blonde kunder av Goldwells globale Master team. Når du lærer å beherske disse
spennende teknikkene, vil du kunne skape et bredt
spekter av blonde farger fra de helt naturlige opp til
det lyseste blonde du noen gang har sett.

Bli kjent med topp moderne behandlinger for gråhårede, som vil imponere dine mest krevende kunder. Fra behandlinger som dekker grå hår hundre
prosent og ser naturlige ut, til blendende motefarging, tilbyr Goldwell en kombinasjon av verktøy,
teknikker og produkter som gjør at du kan tilby
siste nytt innen behandlinger for dine gråhårede
kunder. Og hva med kunder som gjerne vil være
grå? Sjekk ut Grey Beautifying-behandlingen.
Med den kan du gjøre grått til strålende, slik at din
salong blir stedet man oppsøker for ubegrensede
muligheter med hensyn til deking av grå hår.

DITT UTBYTTE
» Forstå hva dine blonde kunder trenger
» Hvordan du skaper et bredt spekter av spennende
behandlinger for blonde, fra det helt naturlige til
det lyseste blonde
» Kreative lysne- og frihåndsteknikker
» Tips til pleie/styling og oppfølgingstjenester

COLOR

-MORE COLOR SEMINARS
--

VAD FÅR DU?
» Alt
	 du noen gang har ønsket å vite om grått hår
»D
 e nyeste formuleringene for glimrende deking
av grått hår.
» Innovative teknikker og behandlinger som
bringer deking av grått hår 		
et steg videre i din salong
» Konsultasjonsteknikker tilpasset dine gråhårede
kunders behov
» Tips til pleie/styling og oppfølgingstjenester
for et helhetlig tilbud 		
og varige, strålende resultater
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-MAKE MORE OF
YOUR MAN
-Noen menn har en flott stil, mens andre trenger litt
hjelp. Ta deg av mennene som kommer til salongen ved å finne ut hvordan du kan behandle dem
på en tillitsfull og god måte. Lær mer om hvordan
du gjennomfører en konsultasjon spesielt beregnet
for menn og hvilke farge- og styling behandlinger
du kan tilby dem. Lær hvordan du får mennene til
å føle seg vel i salongen, samtidig som du tilbyr
diskrete og profesjonelle behandlinger som gjør
at de tar seg godt ut.
VAD FÅR DU?
» Få innsikt i hvordan du betjener din mannlige
kundekrets på en god måte
» Konsultasjon i form av samtale – hvordan du
snakker med han
» Innovative teknikker og behandlinger som
bringer tilbudet til menn opp på neste nivå
» Tips til pleie og styling beregnet for menn
» Inspirerende praktiske samlinger for å perfeksjonere deg og ha det gøy
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-CUT & COLOR
--

“FASHION STATEMENT OR
SELF-EXPRESSION –
SHOW ME HOW TO DO IT!”
Fabrizio del Buono
AREZZO, ITALIA

HVIS DU ELSKER LYDEN AV SAKS, ER DISSE SEMINARENE ABSOLUTT NOE FOR DEG:
BLI KJENT MED DE NYESTE KLIPPE- OG STYLINGTEKNIKKENE.
GJØR MAKSIMALT UT AV KUNDENS PERSONLIGHET – OG AV DITT EGET TALENT!
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CUT & COLOR

-BASIC CUTTING
--

-INTERMEDIATE CUTTING
--

Inspirerende 2-dagers grunnkurs med teknisk
demonstrasjon og workshop, som gir deg en
genuin forståelse av de klassiske klipp- og
fargeteknikker.

Dette kurset viser deg hvordan de ulike former og
teknikker kan kombineres og varieres .Kurset gir
deg både Look&learn og workshop under 2 fantastiske dager med både klippe og fargeteknikker.

HVA FÅR DU?
» Grunnleggende forståelse for gradering og oppklipping som er basert på ulike geometriske
former.
» Frisørens viktige aspekter som inndelinger,textur,overdirigering, designlinjer og fønteknikk

WHAT’S IN IT FOR YOU?
» Vi fokuserer på detaljer og perfeksjon men tar de
kreative svingene på en kontrollert måte
» Vi viser og lærer oss mer om disconnection &
asymmetri

-ADVANCED CUTTING
-Etter disse 2 dager kommer du å føle deg trygg til
å være kreativ når du har dine kunder i salongen.
Du får muligheten til å bruke flere sanser både teoretisk og praktisk. Vi jobber også med spennende
fargeteknikker.
HVA FÅR DU?
» Vi utvider muligheter som å kombinere former og
teknikker med forankring i de klassiske
teknikkene.
» Vi gir en forståelse på hvordan man på et teknisk
sett måte skaper tekstur og bevegelse gjennom
lengdene som gir oss muligheten til å fokusere
mer på sluttresultater og styling.
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CUT & COLOR

-TEXTURE
--

“I WANT LOOKS
THAT ARE REALLY STYLISH!”
Dustin Traut
FRANKFURT, TYSKLAND

BLI KJENT MED DE NYESTE TEKNIKKENE FOR TEKSTURBEHANDLINGER OG OPPDAG
UVENTEDE KREATIVE MULIGHETER – UTFORDRE TYNGDEKRAFTEN OG SKAP
FRISKE OG STILFULLE UTTRYKK SOM DU OG KUNDENE DINE VIL ELSKE!
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-THE ART OF SMOOTHING –
THE KERASILK
KERATIN TREATMENT SYSTEM
-Forvandle uregjerlig, krusete hår fra frustrerende
til fabelaktig med den nye Kerasilk Keratinbehandlingen. Glattende keratinbehandlinger er
en ny og fantastisk mulighet til å endre hårets
tekstur uten at det blir skadet av kjemikalier, og et
helt nytt tillegg til salongens tjenestetilbud. Fra å
redusere og omforme krøller, til å glatte og mykgjøre uregjerlig hår er Kerasilk Keratinbehandlingen et spennende nytt tillegg til det
eksisterende utvalget av teksturprodukter.
VAD FÅR DU?
» Lær hele Kerasilk Keratin-behandlingssystemet
og hvordan du utfører denne behandlingen i
salongen
» Designteknikker som er tilpasset individuelle
kunders behov
» Endring av formler, seksjonering og plassering
tilpasset ulike stiler, lengder, teksturer og behov
for å skape individuelle teksturresultater.
» Utvikling av din kreative side med nye og originale ideer som gjør det mulig å utvide tilbudet av
fargebehandlinger
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-COLOR ZOOM ’15
--

“FEED
MY CREATIVITY!”
Kuku Soh
TAPEI, TAIWAN

ALLTID PÅ JAKT ETTER NOE NYTT? GOLDWELLS COLOR ZOOM-PROGRAMMER VISER
DEG DET YPPERSTE NÅR DET GJELDER MOTETRENDER. TA INSPIRASJONEN MED
DEG OG LØP! LÆR Å MESTRE INNOVATIVE KLIPPE-, FARGE- OG STYLINGTEKNIKKER SOM VIL BRINGE DIN KREATIVITET TIL NYE HØYDER!
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COLOR ZOOM ’15

THE TREND 2015:
TRADITIONAL REBELS
Begynn med en inspirasjon og plukk den deretter fra hverandre.
Bevar essensen, bland inn noen kulturelle referanser og bygg
den opp igjen til noe helt nytt.
Dette er den hotteste motetrenden: Å ta elementer fra fortiden
med inn i fremtiden med en helt ny vri.
Noen av verdens beste stylister møttes i det kreative teamet bak globale
Color Zoom ’15 for å utvikle en splitter ny kolleksjon som bringer
denne trenden inn i hårstyling.
Resultatet er forbløffende: Mens teamet klarte å bevare essensen ved en
frisyre, klarte de å skape uttrykk som viser en ny og ”uventet eleganse”.
Konseptet med harmoni/disharmoni og fabelaktige fargekombinasjoner og stammeinspirasjon flytter grensene for hårstyling
et langt stykke. Uttrykkene manifesterer seg i tre klare stilretninger:
Elegant Edge, Style Clash og Reinvented Tribal. I motsetning til
alle andre viser denne kolleksjonen håndverk på grensen til
underbevisst kunstnerisk dyktighet.
Hårfarge følger moten med en ny og elegant palett. Vakre monokrome
farger brytes av bånd med dypt mettede og kraftig pigmenterte
nyanser som spenner fra varme til kjølige nøytrale farger.
Gjør deg klar for uttrykk som vil endre din oppfatning om eleganse.

40

41
COLOR ZOOM ’15

ER DU DEN NESTE VINNER?
UNLIMITED CREATIVITY.
For frisører fra hele verden er dette årets begivenhet med stor B: Det globale Color Zoomarrangementet – med den internasjonale finalen i live-konkurransen Color Zoom ’15,
lanseringen av den nye kolleksjonen Color Zoom ’16 og den store prisfesten!
I tre dager dreier alt seg om kreativitet og inspirasjon: Hva er dagens trend og hva vil fremtiden
bringe? Hvem er de mest kreative kunstnerne og hva vil de vise oss? Hvilke uttrykk vil overbevise
dommerne?
Lag din egen tolkning av Traditional Rebels-kolleksjonen og ta del i den neste Color Zoomutfordringen! Som nasjonal vinner får du delta i den store finalen i Las Vegas, og som global
vinner får du utvikle den neste Color Zoom-kolleksjonen i samarbeid med Goldwell.
Bli en del av en verdensomspennende trend. Bli en del av Color Zoom Challenge ’15!
Du finner søknadspapirer på www.colorzoom.com/briefingkit
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-INSPIRATION NIGHT
-En kveld fylt med inspirasjon av Goldwell`s siste kreative kolleksjon ”Tranditional Rebells”.

COLOR ZOOM ’15

Vi viser klipp, farge og styling. Ta sjansen og teste
din nysgjerrighet og få inspirasjon for å bli vår neste
vinner av Colorzoom Challenge 2015.

“THE MOST CHALLENGING COMPETITION AND
AN IMPORTANT CAREER BOOSTER IN LIFE.”
-WINNER STATEMENT
--

BECOME A PART OF WHAT INSPIRES
THE WORLD.
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-INSPIRATION TEAM
--

“INSPIRE ME
TO OUTDO MYSELF!”
Ilze Looijen

APELDOORN, NEDERLAND

DEL DIN GLØDENDE INTERESSE FOR HÅR MED KUNSTERISKE IKONER I DET
INTERNASJONALE FRISØRFELLESSKAPET. DET BLIR INSPIRERENDE,
SPENNENDE OG FASINERENDE – OG UNEKTELIG OG ET AV DE MEST
BANEBRYTENDE SEMINARER DU NOEN GANG VIL OPPLEVE.
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INSPIRATION TEAM
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-NORDIC CREATIVE TEAM
-Det er en blanding av fargeteknikere som jobber
for Goldwell i de nordiske landene.
De viser sin mest kreative side og nye måte å oppleve trender og konsept som presenteres av
Goldwell.
En kveld med masse kreativitet og inspirasjon. Du
har også mulighet å delta på „hands on“ dagen
etter.

INSPIRATION TEAM

For mer informasjon, kontakt din Goldwell selger.
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NORDIC EDUCATORS
DANMARK
THOMAS KJÆR ANDERSEN
JANNIE RAHBEK HANSEN
KIM ERLAND ANDERSEN
FINLAND
TOMMI RUSKOMÄKI
TIIA MAJALUOMA
PÄIVI PALVIAINEN
NORGE
MARIANNE SKÅLVIK
NINA KARLSTAD
CECILIE LYNGHEIM
SVERIGE
LIZETTE HEDERSTEDT
SOFIE OLOFSSON
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INSPIRATION TEAM

GLOBAL MASTERS
World-class education starts with world-class artists.
Inspirasjon. Kunstnerisk dyktighet. Kreativitet.
Dette er bare noen av ordene som beskriver Goldwells Master Team av
kunstnere. Som kreative mestere i farge og design er de representanter
for den høyeste standarden innen Goldwells opplæring og inspirasjon.
Enten de samarbeider direkte med frisører ved våre akademier eller
opptrer som trekkplaster på scener rundt om i verden, vil denne elitegruppen av kunstnere gi deg en opplevelse du aldri vil glemme!
Gå ikke glipp av muligheten til å møte dem så ofte du kan!
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--

Rodica Hristu

--

Timothy Switzer

CANADA

--

CANADA

--

BLI INSPIRERT!
DIREKTE FRA KILDEN.
--

Dimitrios Tsioumas
USA

--

--

ØSTERRIKE

--

--

INSPIRATION TEAM

Mario Krankl

Lisa Whiteman
STORBRITANNIA

--

--

--

Agnes Westerman

John Simpson

--

--

NEDERLAND

USA

--

Peter Wu
TAIWAN

--

--

Shane Henning
AUSTRALIA
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-SALONGSEMINARER
--

“BRING THE ACADEMY
INTO OUR SALON!”
Katja Vagts

BUXTEHUDE, TYSKLAND

BARE DEG OG DITT TEAM. I DIN EGEN SALONG. ENKELT OG EFFEKTIVT –
PÅ GOLDWELLS SALONGSEMINARER FÅR HELE TEAMET
OPPLÆRING PÅ ÉN GANG OG RETT PÅ SAK.
HVOR OG NÅR DU MÅTTE ØNSKE – VI ER DER FOR DEG!
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IN-SALON SEMINARS

Vi bringer Goldwell-opplæringen til din
salong – eksklusivt for ditt team.
Vi skreddersyr programmer som er
tilpasset salongens behov og underviser
i tjenester, verktøy, teknikker og
produkter som vil bidra til vekst i din
daglige virksomhet.
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IN-SALON SEMINARS

Kontakt ditt Goldwell-team for å finne ut
hvordan du kvalifiserer deg for en eksklusiv
privat opplæring i salongen for teamet ditt
og for opplysninger om Goldwells
lojalitetsprogrammer.
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-FOUNDATION MASTERY
-Bak hver utrolige farge finner du solid fagkunnskap, stor teknisk ekspertise og pålitelige,
profesjonelle produkter av høy kvalitet. Foundation Mastery danner et perfekt
grunnlag for å bli ekspert på området farge, pleie og styling.
Den vil gjøre deg trygg på å bruke hele Goldwells produktutvalg
og gi dine kunder praktfullt hår hver eneste gang.

-FOUNDATION COLORANCE
-Lær hvordan du utfører en perfekt semi-permanentbehandlinger med COLORANCE. Bli trygg
på å bruke den effektivt. Finn ut mer om hvordan
du selger ulike tjenestetilbud til kundene.
DITT UTBYTTE
» Det viktigste vedrørende håranalyse for enkel
konsultasjon
» Enkle salongbehandlinger som gir glimrende
fargeresultater
» Tips til hvordan du oppnår best mulige resultater alt
etter kundenes hårstruktur
» Formulering for pålitelig blending av hår med god
holdbarhet og jevnhet
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-FOUNDATION TOPCHIC/NECTAYA
-Oppdag de uendelige mulighetene innen permanent
hårfarge med TOPCHIC og NECTAYA gir.
Lær om nye og spennende behandlinger som gjør at du
kan forbløffe kundene med skinnende glans, utrolig
holdbarhet, jevnhet og 100 % dekking av grå hår.
DITT UTBYTTE
» Alt du har ønsket å vite om permanent farebehandling
»F
 ormulering for pålitelig deking av grå hår med god
holdbarhet og jevnhet
» Attraktive salongbehandlinger for fargegrupper
»H
 vordan snakke med kunden om NECTAYA,
en hårfarge som ikke lukter ammoniakk

MODELLER: To modeller som egner seg for semi-permanent behandling (ingen korrigerende farge)

MODELLER: To modeller som egner seg for
permanent fargebehandling (ingen korrigerende farge
eller highlifting)

VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)

VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)

PRIS: 2.500 kr eks moms

PRIS: 2.500 kr eks moms
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IN-SALON SEMINARS

58

-FOUNDATION ELUMEN
-Lær hvordan du oppnår strålende fargeresultater med
usedvanlig glans og holdbarhet med ELUMEN-farge og
skreddersydde kommunikasjons- og påføringsverktøy
samt hvordan du
fremmer nye behandlinger overfor kunden.
DITT UTBYTTE
»L
 ær hvorfor ELUMEN er så spesiell
»F
 inn ut hvilke kunder som er de rette for ELUMEN-farge
»P
 åførings- og kreative teknikker med ELUMEN
» Trygghet i bruk av ELUMEN
MODELLER: To modeller som egner seg for
motefarging (ingen korrigerende farge, ingen
grå hår) gråhårstäckning)
VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)

IN-SALON SEMINARS

PRIS: 2.500 kr eks moms

-FOUNDATION LIGHTENING
-Den blonde kunden er en svært viktig del av alle salongers virksomhet. Få innsikt i disse kundenes behov og
salongens viktigste behandlinger i forbindelse med highlifting, avfarging og tonetjenester.
DITT UTBYTTE
»K
 jennskap til blonde kunders spesifikke behov og hvordan du best formidler Goldwells behandlinger for
blonde.
» Kunnskap og ferdigheter knyttet til highlifting (TOPCHICog NECTAYA-seriene Hi Blondes Controller), avfarging
(SILKLIFT og OXYCUR PLATIN ) og blonde reflekser(COLORANCE og ELUMEN)
MODELLER: To modeller som egner seg for highlifting
eller bleking med én enkel påføring (ingen korrigerende
farge)
VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)
PRIS: 2.500 kr eks moms
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-FORMULATION MASTERY
-Vi ønsker å hjelpe deg med å forstå farge på en helt ny måte. Dykk ned i en verden av fargeblandinger. Finn ut mer om den universelle fargeregler og fargesystemene. Lær deg å
forstå forbindelsen mellom farger samt å tenke i fargesammensetninger.

-ULTIMATE GREY
--

-ULTIMATE BLONDES
--

Ingen flere katastrofer i forbindelse med deking
av grå hår! Lær hvordan du ved hjelp av de riktige
formuleringene alltid oppnår pålitelig deking av grå hår
for kundene.

Blonde har mange fasetter og dimensjoner – fra
naturlige til sterke, fra varme til kjølige. Bli kjent med
formuleringene bak hver av dem og lær å
forstå blonde på en helt ny måte.

DITT UTBYTTE
» Svar på hvorfor det er vanskelig å dekke grå hår
» Formuleringer for pålitelig deking av grå hår
» Tips om den beste måten å dekke grå hår på

DITT UTBYTTE
»H
 vordan du oppnår en vakker blondfarge
» Innsikt i blonde formuleringer
» Tips for å oppnå forbløffende blonde resultater

MODELLER: To modeller som egner seg for
dekking av grå hår for mote eller problemløsning med
hensyn til grå hår

MODELLER: To modeller som egner seg for
kreative behandlinger for blonde
VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)

VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)
PRIS: 2.500 kr eks moms
PRIS: 2.500 kr eks moms
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IN-SALON SEMINARS
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-ULTIMATE BRUNETTES
-Stadig flere kunder velger brunette fremfor blondine.
Ikke så rart, siden brunt hår er flatterende og sexy. Lær
mer om hvordan du får frem det beste i brunfargen for
kundene gjennom kreative formuleringer.

-ULTIMATE REDS
-Rødt er prektig, rødt er ”hot”. Med alt fra mykt
kastanjebrunt til pikant mandarin gir det et bredt spekter
av eksotiske nyanser som dekker alle behov kunden måtte
ha. Fordyp deg i en spennende verden av rødfarge og få innsikt i makeløst rødt hår.
DITT UTBYTTE
»H
 vordan rødfarge holdes frisk
» Innsikt i kreative røde sammensetninger
» Ting du skal være oppmerksom på, når det
handler om rødt hår

MODELLER: To modeller som egner seg for brunettemote/fargespill

MODELLER: To modeller som egner seg for rød mote/
fargespill

VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)

VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)

PRIS: 2.500 kr eks moms

PRIS: 2.500 kr eks moms

IN-SALON SEMINARS

DITT UTBYTTE
» Hvordan velge riktig brunfarge til kunden.
» Spennende formuleringer for en fyldig brunfarge uten
messingpreg.
» Ting du skal være oppmerksom på, når det handler om
brunetter

-ULTIMATE COLOR FIX
-Å skape den perfekte fargepaletten er avgjørende for at
en profesjonell fargebehandling skal bli vellykket.
Uansett om håret er for mørkt, for lyst, for rødt eller falmet gir dette seminaret deg kunnskapen, ferdighetene
og selvtilliten som kreves for å utføre en god
fargekorreksjon.
VAD FÅR DU?
» Profesjonelle salongløsninger som forvandler
fargeproblemer til spennende resultater.
» Farging til mørkere, påfylling, toning tilbake og takling
av fargefalming.
» Fjerning av kunstig farge
MODELLER: To modeller som egner seg for
fargekorreksjonsbehandling
VARIGHET: 3 timer (inkl 2 1/2 timer med praktisk arbeid)
PRIS: 2.500 kr eks moms
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-SALONGSUKSESS
--

“HOW CAN I TURN ALL MY SKILLS
INTO SOMETHING BIGGER?”
Nicola Smyth

LEAMINGTON SPA, STORBRITANNIA

DETTE ER IKKE TIDSPUNKTET FOR Å VÆRE BESKJEDEN. DU ER EN KJEMPEFLINK
FRISØR OG DU KAN NÅ ENDA LENGRE. BLI MED OSS OG LÆR OM DEN ANDRE
SIDEN AV VIRKSOMHETEN – BEHOLD KUNDENE Å FÅ NYE, LED ET TEAM
ELLER DRIV DIN EGEN VIRKSOMHET. HØRES DET SPENNENDE UT?
DET ER KJEMPESPENNENDE. SETT I GANG!
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SALON SUCCESS

BE MORE. ACHIEVE MORE.
DET TILPASSEDE OPPLÆRINGSPROGRAMMET
I SALONG.
Goldwells seminarmoduler er utarbeidet
med tanke på opplæring i salong.
At opplæringsmodulene kan leveres i
salongen gjør at du kan tilpasse frisørenes
timeplan slik at dere kan øve
sammen som et team.
BLI MER. OPPNÅ MER. Modulene
er relevante og effektive, teamet lærer og
får mulighet til å bruke sine nye
ferdigheter umiddelbart og oppnå
øyeblikkelige resultater.
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SALON SUCCESS

-LEARNING DESTINATIONS
--

HAIRDRESSING IS A PASSION
WE SHARE WITH STYLISTS
ALL OVER THE WORLD.
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-LONDON
STORBRITANNIA
--

-NEW YORK
USA
--

-TORONTO
CANADA
--

-DARMSTADT
TYSKLAND
--

-HONG KONG
HONG KONG
--

-SYDNEY
AUSTRALIA
--

På våre læresteder finner du engasjerte frisører
verden over i unike møtepunkter for kreativ
utveksling, kunstnerisk inspirasjon og grundig
opplæring. Sammen arbeider vi for å nå nye høyder
når det gjelder kreativ perfeksjon. Bli en del av det.
Del opplevelsen. Vi ser frem til å møte deg!

Australia, Austria, Belgia, Canada, Kina, Kypros, Tsjekkia,
Finland, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Hong Kong,
Indonesia, Italia, Japan, Korea, Malaysia, Malta, Mexico,
Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Romania, Russland,
Serbia & Montenegro, Singapore, Sverige, Sveits, USA
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-BESTILLING OG PRAKTISKE
OPPLYSNINGER
--

BESTILLINGER
For påmelding kontakt din selger/kundeservice på
tlf 22556991 eller på mail: no-info@kao.com.
Bindene påmelding

AVBESTILLINGSPOLICY
Avbestilling som skjer senere en 2 uker innen kursstart debiteres kun 50% av kurskostnaden

FOR SPØRSMÅL ELLER MER INFORMASJON
KONTAKT:
Vennligst kontakt din Goldwell-representant hvis du ønsker
mer informasjon og bestillingsdetaljer. | goldwell.com

SALON DIVISION

GOLDWELL ER EN DEL AV KAO SALON DIVISION.

SALON DIVISION
Beriker tilværelsen for frisører, salongeiere og deres kunder
gjennom betrodd samarbeid, vekst i salongvirksomhet og
vårt eksklusive utvalg av avanserte tjenester, innovative produkter og inspirerende opplæring.

