
MANIFEST MARKI

PODZIELAMY TWOJĄ PASJĘ DO PIĘKNYCH WŁOSÓW.
WIERZYMY, ŻE TYLKO RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ KOLEJNE ETAPY 

ROZWOJU POPRZEZ DĄŻENIE DO KREATYWNEJ DOSKONAŁOŚCI,
SATYSFAKCJI KLIENTÓW I SUKCESU SALONU.

NIE TYLKO CIĘ ROZUMIEMY.
MYŚLIMY JAK TY.

WE THINK STYLIST
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JAROSŁAW WRÓBLEWSKI
DYREKTOR DZIAŁU SZKOLEŃ 

NADSZEDŁ CZAS
NA NOWE INSPIRACJE

Jako kreatywni styliści napędzani jesteśmy ciekawością, która prowadzi nas do 
prawdziwej sztuki. Mamy głęboką i nieustanną potrzebę odkrywania 

nowych rzeczy - kolorów, kształtów, tekstur i technik.
Jako artyści poszukujemy inspiracji, nigdy nie mamy dość bodźców, 

które pobudzają kreatywność.
Jako ludzie biznesu wiemy, że aby odnieść sukces musimy mieć odpowiedniego 

partnera do współpracy i wspierania nas.  

Nasze programy szkoleniowe zostały stworzone z myślą o rozwijaniu Twoich inspiracji 
i przeniesieniu Twoich umiejętności na wyższy poziom - artystyczny, kreatywny 

i techniczny. Dołączając do zespołu Goldwell weźmiesz udział w zajęciach pełnych 
wartościowych informacji i inspiracji oraz doświadczysz atmosfery przebywania wśród 

kreatywnych stylistów. Przy każdym cięciu, koloryzacji i stylizacji, którą tworzysz, 
poczujesz jak rozwija się Twój talent i rodzą inspiracje.

Jako godny zaufania partner salonu, zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą 
i wzięcia udziału w naszych programach edukacyjnych. Jest to inwestycja w Twoje 

umiejętności i Twoją przyszłość - nie możesz tego pominąć.

Zacznijmy wspólnie odkrywać to co nowe. 
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GOLDWELL MASTER SERIES

ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ 
W MISTRZOSTWO

Koloryzacja, cięcie, stylizacja, tekstura – przenieś swoje umiejętności 
na nowy poziom. 

Zostań prawdziwym mistrzem w dziedzinie, którą kochasz.
Dołącz do programów Goldwell Master Series i dowiedz się wszystkiego 

co musisz wiedzieć, żeby zostać najlepszym w tym co robisz. Każdy program 
składa się z interaktywnych szkoleń, które krok po kroku przeprowadzą Cię 

przez różne obszary przygotowania mistrzowskich fryzur. 
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ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ DO KOLORYZACJI 
W MISTRZOSTWO

Przenieś eksperckie umiejętności na wyższy poziom 
- zostań GOLDWELL MASTER COLORIST.

 » Master Colorist to wyjątkowy program szkoleniowy zakończony certyfikacją zgodną  
ze standardami Goldwell uznawaną na całym świecie. 

 » Master Colorist przekazuje mistrzostwo w koloryzacji zapewniając pewność w wykonywaniu  
usług, kreatywność i podążanie za trendami oraz spełnienie wymagań stylistów

 »  Podróż, która osiągnie najwyższy poziom profesjonalnej wiedzy i mistrzostwo  
w każdym segmencie.

COLOR TECHNICIAN
Mistrzowskie Standardy Goldwell i Droga do Sukcesu » Pewność siebie

COLOR SPECIALIST
Mistrzowskie techniki koloryzacji i konsultacji » Zastosowanie

COLOR ARTIST
Mistrzowskie trendy i inspiracje » Kreatywność

 » Demipermanent Color Mastery + Komunikacja + Konsultacja w salonie fryzjerskim 

 » Permanent Color Mastery + Lightening Mastery 

 » Elumen Mastery + Cykl Usługi + Rekomendacja produktów i usług 

 » Foiling Mastery + Egzamin

CONSULTATION SPECIALIST

COLOR CORRECTION SPECIALIST

COLOR FORMULATION/TECHNIQUE SPECIALIST

GREY COVERAGE SPECIALIST

NEW

COLOR TREND COLOR LAB COLOR ELUMENATION NEW

Forget about being  
a color artist...BECOME THE  MOST CREATIVE  

COLOR ARTIST!
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DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY 
Mistrzostwo w demi-permanentnej koloryzacji.
Dowiedz się wszystkiego o demi-permanentnej 
koloryzacji Colorance. Na szkoleniu poznasz różnorodne 
rozwiązania w koloryzacji włosów, które odpowiadają 
rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom klientów.  
Poznaj całą gamę usług, które pokochają Twoi klienci  
- od pokreślenia połysku włosów, po najbardziej 
ekscytujące koloryzacje i tuszowanie siwizny.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

18-19.02 | 28-29.09

16-17.02 | 22-23.09

PERMANENT COLOR MASTERY
Mistrzostwo w permanentnej koloryzacji.
Wywołaj zachwyt blondynek, brunetek i rudowłosych 
odwiedzających Twój salon niezależnie od udziału siwizny 
dzięki nieograniczonym możliwościom farbowania 
włosów. 100% pokrycie siwizny, niezawodna trwałość 
koloru oraz równomierne pokrycie dzięki gamie 
produktów Topchic i Nectaya. Dowiedz się, jak podkreślić 
naturalne piękno klientek najpiękniejszymi kolorami 
włosów.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

24-25.03 | 13-14.10

22-23.03 | 25-26.10

ELUMEN COLOR MASTERY
Mistrzostwo w koloryzacji ELUMEN.
Odkryj nieograniczone możliwości zachwycania klientek 
olśniewającym blaskiem, niezrównaną trwałością  
i równomiernym efektem permanentnej koloryzacji bez 
zapachu i amoniaku. Dowiedz się jak powiększyć ilość 
usług w salonie o usługę koloryzacji premium Elumen  
dla najbardziej wymagających klientek.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

22-23.04 | 03-04.11

27-28.04 | 22-23.11

FOILING MASTERY
Mistrzostwo w technikach z użyciem folii.
Dowiedz się wszystkiego o klasycznych technikach 
zastosowania folii przy wykonywaniu pasemek. Odkryj  
jak możesz wykorzystać rozmieszczenie folii dla uzyskania 
różnorodnych efektów kolorystycznych i dodatkowej  
głębi koloru.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

02-03.06 | 01-02.12

15-16.06 | 06-07.12

COLOR TECHNICIAN
Mistrzowskie zastosowanie koła usługi i standardów pracy.

Bycie ekspertem koloryzacji oznacza posiadanie dogłębnej wiedzy 
o produktach, technikach i akcesoriach.

Dowiesz się w jaki sposób włączyć system koloryzacji Goldwell 
do kompleksowej usługi, którą pokocha każdy klient. 

Zostaniesz COLOR TECHNICIAN.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 » Konsultacja z klientem na najwyższym poziomie. 

 »  Dogłębna wiedza na temat produktów Goldwell i ich działania. 

 »  Kreowanie wizerunku, który tworzy więcej niż tylko koloryzacja. 

 »  Jak rozmawiać z klientem i zachęcać do zabiegu koloryzacji. 

 »  Informacje na temat wielowymiarowej koloryzacji. 

 »  Receptury dla uzyskania pewnego pokrycia siwizny,

doskonałej trwałości i równomiernego efektu. 

 »  Inspirujące warsztaty praktyczne umożliwiające zdobycie prawdziwego

mistrzostwa w koloryzacji włosów i czerpanie z tego radości. 
 

Cena: 5400 zł brutto  / 7375 NPP
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COLOR SPECIALIST
Mistrzowskie zastosowanie kolorów.

Przenieś się na wyższy poziom wiedzy i umiejętności, który umożliwi Ci rozwiązanie 
wszystkich wyzwań w dziedzinie koloryzacji.  

Zacznij bawić się kolorem i zostań COLOR SPECIALIST.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

» Od dekoloryzacji i usunięcia koloru do wstępnej pigmentacji i wszystkiego co jest pomiędzy. 

» Dogłębne zrozumienie działania i zastosowania poszczególnych produktów do koloryzacji. 

» Szczegóły tworzenia zaawansowanych receptur kolorystycznych. 

» Różnorodność najczęściej wykorzystywanych i przydatnych technik korekty koloru. 

» Strategia rozwiązywania problemów dotyczących trudnych wyzwań w dziedzinie koloryzacji. 

» Porady jak przemienić swoją wizję w zadziwiające efekty kolorystyczne. 

» Inspirujące warsztaty praktyczne umożliwiające zdobycie prawdziwego 

mistrzostwa w koloryzacji włosów i czerpanie z tego radości. 

Cena: 3100 zł brutto / 4195 NPP

COLOR CORRECTION
Korekta koloru.
Zachwyć klientów swoimi umiejętnościami 
w przechodzeniu między kolorami. Zapewnimy Ci wiedzę 
i narzędzia na zaawansowanym poziomie, które sprawią, 
że będziesz w stanie doskonale sobie poradzić z każdym 
wyzwaniem w dziedzinie koloryzacji.

COLOR FORMULATION
Receptury kolorystyczne.
Myśl w kategoriach kolorów. Żyj recepturami kolory-
stycznymi. Przemień swoją wizję w zapierające dech 
efekty kolorystyczne. 

Bądź tym, który wykreuje indywidualny styl klienta.

HAIR 
ACADEMY 
GDAŃSK

 

16-17.03 | 19-20.10

COLOR TECHNIQUE SPECIALIST
Zaawansowane techniki. 
Bądź pierwszym, który odkryje ponadczasowe i inspiru-
jące techniki i usługi koloryzacji Goldwell. Zaskocz swoich 
klientów pięknymi efektami koloryzacji i różnorodnością 
usług w salonie.

GREY COVERAGE SPECIALIST
Pokrycie siwizny. 
Zostań ekspertem w dziedzinie pokrycia siwizny i zdobądź 
nowych klientów. Odkryj najnowsze usługi pokrycia siwi-
zny i zaskocz nawet najbardziej wymagających klientów 
z siwizną. Spraw, że usługi pokrycia siwizny będą wizy-
tówką Twojego salonu dzięki Twoim doskonałym  
umiejętnościom w tym zakresie.

HAIR 
ACADEMY 
GDAŃSK

15-16.04 | 17-18.11
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COLOR LAB
Laboratorium kolorów.   
W kreatywności chodzi o uchwycenie momentów,  
które sprawiają, że warto żyć. 
Naucz się wyrażać swoją wizję w spersonalizowanej  
koloryzacji i koncepcji receptur kolorystycznych.  
Nadaj koloryzacji swój charakter. Bądź mistrzem  
indywidualnego stylu swojego klienta.

HAIR 
ACADEMY 
GDAŃSK

16-17.09.2020

COLOR ELUMENATION
Trendy w koloryzacji. 
Poznaj techniki, które przeniosą Twoją wiedzę na temat 
kolorów na jeszcze wyższy poziom.
Stwórz niewiarygodny blask w swoim świecie kolorów. 
Dowiedz się, jak używać odcieni Elumenated, Elumen 
i @Pure Pigments do przygotowania dowolnej receptury 
i uzyskania na włosach niespotykanego efektu Elu-
menated.

HAIR 
ACADEMY 
GDAŃSK

6-7.10.2020

COLOR TREND
Laboratorium kolorów.   
Trendy w koloryzacji. 
Zainspiruj się najnowszymi trendami modowymi 
i urodowymi. Dowiedz się jak wprowadzić modę haute 
couture do salonu i przełożyć ją na ekscytujące usługi 
dla klientów.

HAIR 
ACADEMY 
GDAŃSK

8-9.11.2020

COLOR ARTIST
Mistrzowskie wykorzystanie trendów i inspiracji.

Ten inspirujący poziom zabierze Cię w świat trendów i mody. Czerp wiedzę od stylistów 
z zespołu Goldwell Global Artistic Masters, otwórz nowe horyzonty i zostań Color Artist.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

» Perfekcja w wykonywaniu usług salonowych. 

» Przełożenie swoich wizji na techniki koloryzacji możliwe do zastosowania w salonie. 

» Wskazówki jak wprowadzić charakterystyczny element do wizerunku klientki. 

» Część teoretyczna i prezentacyjna z bliska i w kameralnej atmosferze. 

» Wyczucie koloru, świadomość i pewność w tworzeniu koloryzacji i wizualizacji. 

» Instrukcja krok po kroku dotycząca podziału na sekcje, ich rozmieszczenia i schematów kolorystycznych. 

» Inspirujące warsztaty praktyczne pełne inspiracji i radości.

Cena 6600 zł brutto / 9090 NPP
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Unfollow the latest styles…

FOLLOW THE NEW CUTTING 

TECHNIQUES!

ZAMIEŃ SWOJĄ PASJĘ DO STRZYŻEŃ  
W MISTRZOSTWO

Przenieś eksperckie umiejętności na wyższy poziom –  
zostań GOLDWELL MASTER STYLIST. 

Pawdziwa fryzura to nie tylko strzyżenie i kształt, 
to płynne połączenie obydwu. 

Program Goldwell Master Stylist poprowadzi Cię  
krok po kroku na najwyższy poziom ekspercki.

ESSENTIAL SHAPES
Podstawowe 

strzyżenia  

» Styliści na wszystkich poziomach

» Szkolenie 3-dniowe

CONTEMPORARY SHAPES
Współczesne fryzury 

salonowe

» Styliści z doświadczeniem

» Szkolenie 2-dniowe

ADVANCED SHAPES
Zaawansowane 

kształty

» Styliści z doświadczeniem

» Szkolenie 2-dniowe
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STRZYŻENIA
Dwa inspirujące szkolenia z cięć zabiorą Cię 

w ekscytujący świat kształtów i form. 
To będzie prawdziwa podróż - udoskonalisz 
swoje umiejętności, osiągniesz perfekcyjną 

technikę i kreatywność bez ograniczeń!

ESSENTIAL SHAPES
Styliści będący na wszystkich poziomach.

Zrozumiesz podstawy strzyżeń dzięki przypomnieniu zasad  
i sposobu ich wykonywania. Nauczysz się pracować zgodnie  
z metodologią. Zdobędziesz wskazówki w jaki sposób do 
wybranego kształtu dobrać technikę i kolor, aby uzyskać  
doskonały efekt. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe  
narzędzia fryzjerskie.

Cena: 2700 zł brutto  /  4715NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

WARSZAWA

02-04.03 | 05-07.10

23-25.02 | 06-08.09

16-18.05 | 07-09.11

CONTEMPORARY SHAPES
Styliści z doświadczeniem.

Stworzysz współczesne, proste do wykonania w salonie  
fryzury. Zastosujesz w strzyżeniu i koloryzacji sekcje  
niełączone, które podkreślą i wzmocnią kreatywne  
kształty. Odkryjesz różnorodne formy stylizacji  
kształtów rozszerzające możliwości wykończenia  
fryzury. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe  
narzędzia fryzjerskie.

Cena: 2200 zł brutto  /  3770 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

11-12.05 | 22-23.09

ADVANCED SHAPES
Zaawansowane kształty.

Styliści z doświadczeniem (po szkoleniach
Essential Shapes oraz Contemporary Shapes).
Stworzysz wyraziste i ekscytujące fryzury.
Zastosujesz sekcje niełączone przy wykonywaniu
strzyżenia i koloryzacji. Poznasz podstawowe
zasady tworzenia zaawansowanych sekcji
niełączonych. Przełamiesz granice kreatywności
dzięki nowoczesnemu podejściu do
zaawansowanych fryzur.

Cena: 2200 zł brutto  /  3770 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

22-23.11
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TEXTURE TECHNICIAN

COLD PERM
Essentials in Cold Perm

» 1-day seminar

HEAT PERM
Essentials in Heat Perm

» 1-day seminar

KERASILK CONTROL 
SERVICES

Essentials in Kerasilk 
Keratin Treatment /  
De-Frizz Treatment

» 1-day seminar

TEXTURE TECHNICIAN
ESSENTIALS IN TEXTURE.

Zostań prawdziwym ekspertem w dziedzinie zmiany tekstury włosów.
Dowiedz się wszystkiego co najważniejsze na temat: produktów, usług i technik.

Przenieś wiedzę teoretyczną w praktykę i stań się TEXTURE TECHNICIAN.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:
» Informacje na temat przekształceń kształtu i tekstury włosów

» Wiedza teoretyczna i warsztaty przekształceń
» Techniki gwarantujące doskonałe efekty

» Poznanie wszystkich produktów Goldwell w segmencie przekształceń włosów

Cena: 2700 zł brutto / 3650 NPP
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COLD PERM
Odkryj świat przekształceń włosów. Poznaj wiedzę teoretyczną 
i weź udział w warsztatach praktycznych. Stań się ekspertem 
i artystą.
Zmień przekształcenia włosów w gorący trend.
Wszystko o przekształceniu włosów prostych w loki i fale. Techniki 
nawijania włosów na wałki, techniki stylizacji włosów kręconych, 
dobór rozwiązań w zależności od życzenia klienta. 
NuWave - innowacja w zmianie struktury włosów.

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

20-21.05.2020
22-23.09.2020

HEAT PERM | KERASILK CONTROL SERVICES
ak przekształcić niesforne, puszące się włosy w łatwe do stylizacji, 
proste, wygładzone i zgodne z naszymi życzeniami? Wszystko 
może się zmienić dzięki takim produktom jak Structure+Shine oraz 
Kerasilk oraz odpowiednim technikom ich zastosowania. Poznaj 
wszystkie możliwości akie dają Ci produkty do wygładzania i pros-
towania włosów.

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

15-16.06.2020
26-27.10.2020 ?

TA STRONA NIE MOZE ZNIKNĄĆ OD TAK BO ROZJEDZIE NAM INNE STRONY ŁĄCZONE (NP NASTĘPNE 
DWIE BEDA ROZBITE I BEDZIE TRZEBA PRZEWRACAC STRONĘ W POŁOWIE)
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WYOBRAŹ SOBIE KOLOR.
TERAZ ZMULTIPLIKUJ GO.

Twoje źródło inspiracji:
Szkolenie Elumenation Collection.

Techniki koloryzacji i łączenia kolorów dające nieograniczone możliwości pracy na włosach 
klientów. Kolekcja promująca odcienie Elumenation w gamie produktów do koloryzacji. Elu-
menation to połączenie pigmentów oksydacyjnych i bezpośrednich zapewniających włosom 
nieporównywalny połysk i promienistość kolorów.

Uczestnicy zobaczą podczas szkolenia w jaki sposób wykorzystać  najnowsze techniki kolory-
zacji w codziennej pracy salonu. 

Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe narzędzia fryzjerskie.

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK
18.10 | 22.11

KATOWICE
18.10 

Cena: 700 zł brutto  /  1290 NPP

HARMONIA KOLORU:

Szkolenie, dzięki któremu, zostaniesz ekspertem w analizie kolorystycznej i nauczysz się zmie-
niać swoje klientki. W codziennej pracy łatwiej i szybciej wykonasz każdą koloryzację w salo-
nie. Zaskoczysz klientki znajomością tematyki doboru kolorów i analizy kolorystycznej. 
Zdobędziesz nowe umiejętności w obszarze koloryzacji i zyskasz lojalność swoich klientów.

Twoje klientki będą miały idealnie dobrane i wykonane koloryzacje
 
Szkolenie 2 dniowe z praktyką koloryzacji na modelkach

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK
18-19.10 

KATOWICE
13-14.09 

Cena: 1200 zł brutto  /  1600 NPP

Leave your color  

creations behind...

ONLY TO DISCOVER

NEW ONES!
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TOPCHIC I COLORANCE
Topchic i Colorance tworzą wyjątkowy system koloryzacji 
Goldwell. Usługi z jego wykorzystaniem wykraczają  
daleko poza możliwości pracy standardowymi 
oksydacyjnymi produktami do farbowania. Wyjątkowy 
system dozowania i nanoszenia farby – Depot System – 
zainteresuje każdego fryzjera oraz klienta salonu.

Program:
Szkolenie wprowadzające do technologii pracy z Topchic 
Hair Color. Multimedialne prezentacje technologiczne 
oraz trening koloryzacji z pracą na modelkach.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.

Cena: 500 zł brutto / 300 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

BIAŁYSTOK 

KATOWICE

KRAKÓW

POZNAŃ

LUBLIN

WARSZAWA

WROCŁAW

08.03 | 19.04 | 07.06 | 
02.08 | 20.09 | 11.10 | 
29.11

23.02 | 21.06 | 04.10

02.02 | 08.03 | 19.04 | 
07.06 | 09.08 | 20.09 | 
11.10 | 29.11

23.02 | 21.06 | 13.09 | 
04.10

02.02 | 19.04 | 21.06 | 
02.08 | 18.10 | 22.11

09.02 | 10.05 | 27.09

02.02 | 08.03 | 19.04 | 
07.06 | 26.07 | 20.09 | 
11.10 | 29.11 

09.02 | 26.04 | 28.06 | 
06.09 | 08.11

BLONDY I ROZJAŚNIENIA

Rozjaśnianie włosów przy użyciu farb rozjaśniających  
i środków do dekoloryzacji, to jeden z najczęściej wykony-
wanych zabiegów w salonach. Technologicznie trudny, ale 
wykonywany prawidłowo przynosi wspaniałe efekty. Dow-
iedz się jak spełnić oczekiwania wszystkich tych klientek, 
które życzą sobie lśniących, promienistych,  
a jednocześnie zdrowych odcieni blond.

Program:
Szkolenie wprowadzające do technologii pracy z Topchic 
Hair Color poziomy 11 i 12 oraz z produktami  
do rozjaśniania Oxycur Platin, SilkLift.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.
Trening z pracą na modelkach

Cena: 500 zł brutto / 300 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

BIAŁYSTOK 

KATOWICE

KRAKÓW

POZNAŃ

LUBLIN

WARSZAWA

WROCŁAW

09.03 | 20.04 | 08.06 | 
03.08 | 21.09 | 12.10 | 
30.11

01.03 | 28.06 | 11.10

03.02 | 09.03 | 20.04 | 
08.06 | 10.08 | 21.09 | 
12.10 | 30.11

01.03 | 28.06 | 20.09

09.02 | 26.04 | 28.06 | 
09.08 | 25.10 | 29.11

16.02 | 17.05 | 04.10

03.02 | 09.03 | 20.04 | 
08.06 | 27.07 | 21.09 | 
12.10 | 30.11

16.02 | 10.05 | 05.07 | 
13.09 | 15.11

ELUMEN I ELUMEN PLAY
Elumen, to wyjątkowy produkt, który zachwyca swoją 
magią. Jest niepowtarzalny w swoim działaniu i daje 
efekty, które zachwycają Klientów. Oparty na wyjątkowej 
technologii pigmentów bezpośrednich, pozbawiony 
amoniaku, pielęgnujący włosy w trakcie zabiegu, 
pozwalający na uzyskanie czystych soczystych bardzo 
kreatywnych odcieni takich jak czerwień, zieleń, róż, czy 
granat, ale również klasycznych odcieni brąz, czy blond.

Program:
Szkolenie wprowadzające do technologii Elumen  
i Elumen Play. Multimedialne prezentacje technologiczne 
oraz trening koloryzacji z praca na modelkach. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.

Cena: 500 zł brutto / 300 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

WARSZAWA

09.02 | 10.05 | 26.07 | 
04.10

18.02 | 26.04 | 02.08 | 
04.10

24.02 | 04.05 | 13.09 | 
08.11

TECHNOLOGIA
Szkolenia wprowadzające w świat technologii produktów Goldwell. 

Przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają pracę w technologii Goldwell lub 
chcą poszerzyć swoją wiedzę technologiczną dotyczącą produktów.

CO
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#ELUMEN #COLORDIFFERENT 

Forget the usual...ONLY TO COLOR  DIFFERENT!

WYŁĄCZ MYŚLENIE.
WŁĄCZ KREATYWNOŚĆ.

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ!
JEDYNE, CO MUSISZ WIEDZIEĆ, TO JAK DZIAŁAJĄ

PIGMENTY BEZPOŚREDNIE. 
RESZTA ZALEŻY OD TWOJEJ KREATYWNOŚCI. 

Elumen, to wyjątkowy produkt, który zachwyca swoją magią. Jest niepowtarzalny w swoim działaniu 
i daje efekty, które zachwycają Klientów.

Oparty na wyjątkowej technologii pigmentów bezpośrednich, pozbawiony amoniaku, 
pielęgnujący włosy w trakcie zabiegu, pozwalający na uzyskanie czystych soczystych bardzo 
kreatywnych odcieni takich jak czerwień, zieleń, róż, czy granat, ale również klasycznych odcieni 

brązu, czy blondu.
Zdobądź wiedzę i umiejętność pracy tym produktem i dołącz do grona wyjątkowych salonów sto-

sujących technologię Elumen Hair Color.
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E X P E R I E N C E  
A  D I F F E R E N T 

W A Y  O F  
C R E A T I N G  

C O L O R .

GOLDWELL BLOND MASTER
Szkolenie wprowadzające uczestników w zaawansowaną 
wiedzę dotyczącą rozjaśniania włosów i problemów 
związanych z koloryzacjami na włosach blond.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat 
rozjaśniania włosów, tonowania, farbowania w odcieniach 
blond.

Szkolenie skierowane jest do fryzjerów znających 
podstawowe zasady pracy na produktach Goldwell.  
Fryzjer biorący udział w szkoleniu  powinien samodzielnie  
wykonać koloryzacje rozjaśniające (ombre/soft ombre/
rozjaśnienie z wolnej ręki).

Umiejętności:
- Zdobycie pewności siebie w zakresie wykonania usług 
na włosach blond
- Rozwinięcie umiejętności konsultacyjnych
- Nauczenie się pracy metodycznej
- Zwiększenie dyscypliny i bycie bardziej skutecznym 
stylistą salonu

Cena: 700 zł brutto /1290 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

15.03 | 27.09

30.03 | 05.10

KOLORYZACJA

OMBRE SOMBRE

Szkolenie poświęcone koloryzacji włosów długich - 
szczególnie technikom OMBRE i SOMBRE. Uczestnicy 
poznają techniki koloryzacji pozwalające na wykonanie 
rozjaśnień włosów, aby dawały one jak najbardziej 
zbliżony efekt do naturalnego rozjaśnienia włosów np. 
promieniami słońca.
Podczas szkolenia zostaną pokazane techniki koloryzacji 
włosów od strony technicznej i praktycznej. Uczestnicy 
poznają jak w praktyce wykonać je na głowie klienta i 
zastosować w codziennej pracy w salonie.

Zakres szkolenia:
- część teoretyczna na temat technik wykonywania 
koloryzacji
- prezentacja technik koloryzacji
- warsztaty z udziałem modelek lub główek treningowych

Zapewniamy materiały szkoleniowe.  

Cena: 700 zł brutto /1290 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

22.03
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INTREPID 2020 GOLDWELL COLLECTION
Odważne, charakterystyczne koloryzacje i linie cięć, które 
oddają charakter dzisiejszych czasów i ulicy. Propozycje 
fryzur są z jednej strony awangardowe z drugiej jednak są 
gotowe do przełożenia na codzienną pracę salonową. 

Program:
W ramach szkolenia uczestnicy ćwiczą strzyżenia i 
koloryzacje na dwóch główkach treningowych. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie

Cena: 2500 zł brutto / 3480 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

26-27.01                  

02-03.02                 

16-17.02                

29-30.03                   

26-27.04                   

24-25.05

SZKOLENIE INTREPID

Step out of your 

salon and...  
STEP UP YOUR  

CUTTING SKILLS!

[NIEUSTRASZONE. ODWAŻNE. WYZYWAJĄCE.] 

IDZIEMY DO PRZODU
BEZ STRACHUI ZAWAHANIA

GO BEYOND - WYKRACZAMY POZA
ZWYCZAJE I OCZEKIWANIA

JESTEŚMY DUSZĄ NASZEGO POKOLENIA
JESTEŚMY MISTRZAMI TECHNOLOGII

JESTEŚMY ZDOBYWCAMI ŚWIATA MODY
JESTEŚMY GOTOWI NA PRZYSZŁOŚĆ

JESTEŚMY NIEUSTRASZENI
DOŁĄCZ DO NAS

BĄDŹ INTREPID

 
Szkolenie z najnowszej kolekcji proponowanej przez GOLDWELL na rok 2020.
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WSZYSTKO 
O PODNIESIENIU TWOICH 

UMIEJĘTNOŚCI
W TWORZENIU UPIĘĆ…

WYRÓŻNIJ SIĘ!

KOLEKCJA UPIEĆ INSTRUKTORÓW GOLDWELL
Instruktorzy w trakcie treningu prezentują krok po kroku 
etapy pracy, zachęcając do dokonywania własnych 
modyfikacji fryzur, a także dzielą się swoimi sprawdzonymi 
sposobami na ułatwienie pracy.  
Program szkolenia przewiduje prezentację oraz trening  
4 upięć step by step na wysokiej jakości główkach 
treningowych. 

Szkolenie kierowane jest do osób posiadających wiedzę  
i umiejętności w zakresie upięć, które chcą się 
zainspirować, pobudzić wyobraźnię lub udoskonalić 
zdolności manualne.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Miejsce szkolenia: Studia szkoleniowe Goldwell  
lub Twój salon

Podczas szkolenia w Akademii zapewniamy:  
szpilki, wsuwki, wypełniacze, produkty do stylizacji.  

Uczestnik powinien zabrać na szkolenie:  
- lokówkę
- suszarkę
- szczotki do modelowania
- szczotkę kokówkę
- klipsy
- grzebień ze szpikulcem

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

KATOWICE

01.03 | 17.05 | 27.09

16.03 | 01.06 | 19.10

UPIĘCIA
Szkolenie inspiracyjne prezentujące najnowszą kolekcję naszych instruktorów.  

Program składa się z 4 upięć zgodnych z najnowszymi trendami, gdzie każde  
jest stworzone w innym stylu: Glamour, Vision Line, Modern Breids, Freestyle.  

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

» Poznasz najnowsze trendy w upięciach.

» Doszlifujesz posiadane już umiejętności.

» Poszerzysz wachlarz swoich umiejętności. 

» Zainspirujesz się do tworzenia nowych form.

Cena: 1450 zakupy bez rabatu

TUTAJ MOGLIBYŚMY 
DODAĆ SZKOLENIE ABC 
CIĘCIA. OPIS W PLIKU, 

KTÓRY ZAŁĄCZAM DO KO-
RESPONDENCJI MAILEM.

- ALE TUTAJ NIE MA 
MIEJSCA NA TO. ALBO 
STRONE ALBO USUNAC 

CZESC TEKSTU (MICHAŁ)
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SZKOLENIA SALONOWE
Zaproś naszych Instruktorów do swojego salonu. Zrealizujemy w Twoim salonie dla Ciebie  

i Twojego zespołu szkolenie z zakresu standardów obsługi klienta, technologii pracy  
na produktach, technik koloryzacji, pielęgnacji, technik strzyżeń, stylizacji czy upięć.  

W komfortowych warunkach cały zespół posiądzie jednakową wiedzę i umiejętności.  
Dopasujemy się do potrzeb Twojego salonu i zrealizujemy indywidualne szkolenie szyte  

na miarę dla Ciebie i Twojego zespołu.”

JBS pokrywa koszty przygotowania oraz prowadzenia szkolenia przez Instruktora,  
noclegów, dojazdów Instruktora, materiałów drukowanych niezbędnych do pracy  

na szkoleniu, główek szkoleniowych dla Instruktora.

Salon zamawiający szkolenie zobowiązany jest zapewnić w zależności  
od tematyki szkolenia:

» Produkty Goldwell niezbędne do przeprowadzenia szkolenia

» Główki treningowe oraz statywy dla uczestników szkolenia

» Warunki niezbędne do przeprowadzenia szkolenia – w dniu szkolenia salon  
nieczynny dla klientów.

» Modelki do ćwiczeń praktycznych, jeżeli wymaga tego program szkolenia

» Narzędzia pracy dla uczestników niezbędne dla realizacji tematu szkolenia.
 

Czas trwania szkolenia – 1 dzień (8 godzin)
Ilość uczestników max 10 osób

Cena: 3000 zł \ 4175NPP

Close the salon doors…

WELCOME OUR TAILOR-

MADE TRAINING!
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Weź udział w szkoleniu przeprowadzonym przez instruktorów, którzy są najlepsi na świecie. 
Rozumieją, inspirują i motywują. Czerp od nich wiedzę, a będziesz jak oni.

Nasz Zespół Szkoleniowy to praktycy zawodu, którzy wiedzą z jaką pasją podchodzisz do swojego 
zawodu i z jakimi wyzwaniami spotykasz się na co dzień w swojej pracy. Dlatego właśnie jesteśmy 
idealnym partnerem w Twoim rozwoju. Nie ma dla nas większej satysfakcji niż ta, która wypływa ze 
wsparcia naszych klientów w rozwoju i obserwacji z jaką pasją zdobywają nowe umiejętności oraz 
z jakim zaangażowaniem pracują na swoje sukcesy. Nasze programy szkoleniowe i ludzie są po to, 

aby pomóc klientom osiągnąć nowe poziomy rozwoju. 

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY

--

Izabela 
Gustowska

INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Jarosław 
Michalski 

INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

David 
Klimek
INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Klaudia 
Jędrzejko 
INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Marlena 
Tąpała

INSTRUKTOR 

GOLDWELL 
--

--

Piotr 
Kunderak

INSTRUKTOR
GOLDWELL 

--

--

Andrzej
Juszczak 
INSTRUKTOR 
GOLDWELL 

--

--

Klaudia 
Gorczewska

INSTRUKTOR 

GOLDWELL 
--

--

Kamila 
Bonawen-
turczyk 
INSTRUKTOR 

GOLDWELL 
--

--

Janusz 
Podulka 
INSTRUKTOR 

GOLDWELL 

--

--

Beata 
Bromboszcz

INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Aleksandra 
Różycka
INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Monika 
Dobosz

INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Kamil 
Sobala

INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Michał 
Furmaniak

INSTRUKTOR 
GOLDWELL 

--

--

Klaudia 
Łotocka
INSTRUKTOR 
GOLDWELL 

--

--

Beata 
Kirker

INSTRUKTOR 
GOLDWELL 

--

--

Paulina 
Kaczmarek

INSTRUKTOR 
GOLDWELL 

--

--

Renata 
Filipska
INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Dominik 
Soliwoda
INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--

--

Paulina 
Gałecka-
Jakubska

INSTRUKTOR 
GOLDWELL 

--

--

Marcin 
Wiśniewski

INSTRUKTOR 
GOLDWELL 

--

--

Małgorzata 
Gołębiewska 

INSTRUKTOR 
GOLDWELL

--
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MAZELA & PARTNERS

Forget learning …
BE INSPIRED!

CORE PRECISION CUTTING 
Szkolenie z zakresu cięć opierające się na bazowych 
podstawach takich jak linia, stopniowanie, cieniowanie.
Są to bloki budujące fryzurę we wszystkich strzyżeniach 
i stylizacjach fryzjerskich. M&P nauczy uczestnika, w jaki 
sposób stworzyć nieskończoną ilość fryzur wykorzystując
i łącząc ze sobą trzy podstawowe kształty – koło, kwadrat 
i trójkąt.
Wzmocni to nie tylko potencjał kreatywności fryzjera,  
ale także zwiększy ilość klientów i obroty w salonie oraz 
wzmocni zrozumienie przesłania: „korzyść dzięki 
technice”.

Cena: 6600 zł brutto / 11975NPP

SALON CONTEMPORARY 
 
Salon Contemporary to szkolenie, które łączy w sobie 
mocne punkty szkolenia Foudation/Core Precisin Cutting.
Szkolenie prowadzi uczestników do znalezienia własnego 
kierunku we współczesnych fryzurach salonowych.
Nauczy, jak dodać świeżości do fryzur aktualnych i 
nowych klientów poprzez szereg wykładów na temat 
współczesnych koncepcji salonu.

Program:
Szkolenie wprowadzające do technologii pracy z Topchic 
Hair Color poziomy 11 i 12 oraz z produktami  
do rozjaśniania Oxycur Platin, SilkLift.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe 
narzędzia fryzjerskie.
Trening z pracą na modelkach

Cena: 4700 zł brutto / 6900 NPP

????

 
 
 
????

 23-25.02

04-05.05

PRECISION CUTTING COLLECTION
Uczestnicy szkolenia odkryją najważniejsze techniki 
koloryzacji M&P obowiązujące w danym sezonie.
Poznają szczegółowe sekcje niełączone, które tworzą 
nowe inspiracje prowadzące przez świat fryzur.
Ta twórcza podróż poprzez szczegółowe prezentacje 
zaprowadzi do zajęć praktycznych,
a wszystko to z dokładnym omówieniem kolekcji.
Aby jak najlepiej wykorzystać informacje ze szkolenia 
zalecane jest wcześniejsze
zaliczenie szkoleń Core Precision – Cutting oraz Salon 
Contemporary.

Cena: 4700 zł brutto / 6900 NPP

???? 06-07.05
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KREATYWNE CIĘCIE
Powyższe szkolenie to 3-dniowy intensywny kurs oparty na metodo- 
logii Vidal Sassoon, stanowiący idealną formę edukacji dla najbardziej 
wymagających stylistów fryzur. Kameralna atmosfera pozwoli 
uczestnikom na spokojne zapoznanie się z technikami i teorią 
najpopularniejszej na świecie techniki strzyżeń. Szkolenie  
organizowane jest w bardzo małych grupach (maks. 4 osoby).

Zagadnienia:
» Właściwe oszacowanie sekcji niełączonych do wybranych fryzur.
» Zastosowanie kreatywnych technik w klasycznych fryzurach.
» Praca z trudnymi kształtami głowy, bliznami, brakami włosów.
» Wykonanie fryzur wyłącznie technikami Vidal Sassoon.
» Doprecyzowanie technik ABC

Szkolenie podzielone jest na 3 bloki:
1. Teorię.
2. Prezentację strzyżeń.
3. Warsztaty z udziałem modelek.

Czas trwania: 3 dni

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe  
narzędzia fryzjerskie.

Cena: 3000 zł brutto  /  4500 zł zakupy bez rabatu  /  620 PP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

WARSZAWA

21-23.04
29.06-01.07
6-8.10
1-3.12

10.03
20-22.10

PRECYZYJNE CIĘCIE
Powyższe szkolenie to 3-dniowy intensywny kurs oparty na  
metodologii Vidal Sassoon, stanowiący idealną formę edukacji  
dla najbardziej wymagających stylistów fryzur.  
Kameralna atmosfera pozwoli uczestnikom na spokojne  
zapoznanie się z technikami i teorią najpopularniejszej  
na świecie techniki strzyżeń. Szkolenie organizowane jest  
w bardzo małych grupach (maks. 8 osób).

Zagadnienia:
» Właściwy dobór fryzury.
» Przeprowadzenie poprawnej konsultacji z klientem.
» Zrozumienie kształtu głowy, rysów twarzy.
» Wykonanie fryzur wyłącznie technikami  Vidal Sassoon.
» Doprecyzowanie technik.

Szkolenie podzielone jest na 3 bloki:
1. Teorię.
2. Prezentację strzyżeń.
3. Warsztaty z udziałem modelek.

Czas trwania: 3 dni

Zapewniamy materiały szkoleniowe.
Uczestnik powinien zabrać na szkolenie podstawowe  
narzędzia fryzjerskie.

Cena: 2900 zł brutto / 5100 NPP

HAIR ACADEMY 
GDAŃSK

WARSZAWA

3-5.03

5-7.05

3-5.06

28-30.06

29.09 - 1.10

3-5.11

25-27.02
18-20.05

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:
DOBRAWA HOUSE OF HAIR

Dobrawa Piękos-Szymańska
WARSZAWA, POLSKA
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ABC SUKCESU
To intensywne warsztaty biznesowe skierowane do właścicieli  
salonów fryzjerskich, chcących rozwijać kompetencje managerskie  
oraz umiejętności przywódcze, efektywnie zarządzać swoim przedsię- 
biorstwem oraz budować przewagę na konkurencyjnym rynku.

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących 
zarządzania firmą pod kątem:
» Kreowania efektywnej polityki personalnej (jak zbudować wspaniały  
   zespół, jak być dobrym liderem?)
» Efektywnego zarządzenia finansami firmy (co to jest budżet i jak  
   nim zarządzać, jak kontrolować finanse firmy, jak pomnażać zyski  
   i budować kapitał)
» Organizacji pracy umożliwiającej właścicielowi pogodzenie życia  
   zawodowego z życiem prywatnym (jak wygląda efektywna  
   struktura organizacyjna, podział ról i zadań w firmie)

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą mieli wiedzę umożliwiającą  
świadome zarządzanie własną firmą, co pozwoli na zwiększenie zysków,  
liczby klientów salonu oraz pomoże w budowaniu konkurencyjnej  
pozycji na rynku.

Dobrawa House Of Hair
ul. Smulikowskiego 4  
00-389 Warszawa  
(Powiśle)

Prowadzący: Daria Cieplak
Czas trwania: 2 dni

Warszawa

28-29.03.2020  
18-19.04.2020

Cena: 6700 zł zakupy bez rabatu  /  1000 PP

DARIA CIEPLAK
DOBRAWA HOUSE OF HAIR

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - ETAP I  

Co klient pozna? 

Kim jest menadżer sukcesu
     » jakie ma predyspozycje, TQM
     » jaki jest zakres obowiązków

 Jak zaplanować pracę salonu
     » metoda SMART
     » analiza SWOT 

Jak zarządzać zespołem
     » analiza pracowników
     » style zarządzania dopasowane do pracownika

Jak rozmawiać z pracownikiem
     » narada 360 stopni
     » metoda 1:1
     » jednominutowy menadżer 

Jakie przyniesie korzyści? 

Podczas szkolenia opracujemy zakres prac i obowiązków oraz cele i regulaminy dla każdego salonu.
Wspólnie stworzymy profil każdego pracownika z doborem najskuteczniejszego systemu zarządzania.
Przeprowadzimy próbne zebrania z fryzjerami oraz recepcją.
Stworzymy ścieżkę rozwoju każdego menadżera.

 
Hair Academy | Gdańsk

Prowadzący: Anna Majer Łabuś
Czas trwania: 1dzień

Katowice

Prowadzący: Anna Majer Łabuś

Czas trwania: 1dzień

AKADEMIA MENADŻERA 
ANNA MAJER ŁABUŚ

CYKL SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA SALONEM BEAUTY.
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ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - ETAP III  
Co klient pozna? 

Jak i gdzie rekrutować fryzjerów
     » Zaprojektowanie pracownika
     » Ogłoszenie
     » Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

 Kryzys jest ok
     » Przyczyny kryzysu i strefa komfortu
     » Jak wyjść z regresu

Konflikt w zespole
     » jak i kiedy reagować
     » jak zwolnić pracownika

Umiejętność komunikacji z zespołem
     » informacja zwrotna
     » metoda 1:1
     » jednominutowy menadżer 

Jakie przyniesie korzyści? 

Podczas szkolenia stworzymy zestaw narzędzi dla menadżera, pozwalających zbadać system wartości i potrzeb pracownika. 
Wspólnie stworzymy profil motywacyjny każdego. Przećwiczymy sposoby obudzenia ospałego zespołu pracowników. 
W jaki sposób przeprowadzić motywująca rozmowę z fryzjerem oraz z recepcją.

Terminy rozpoczęcia Akademii:
 » Katowice 30.03
 » Gdańsk 20.04

Cena: 2990 zł brutto NPP 5110

 
Hair Academy | Gdańsk

Prowadzący: Anna Majer Łabuś
Czas trwania: 1dzień

Katowice

Prowadzący: Anna Majer Łabuś

Czas trwania: 1dzień

Cena: xxxxxxxxx

SUPER NIANIA
Audyt wewnętrzny salonu m.in : 
     » rentowność pracowników 
     » zużycia magazynu 
     » ilość klientów 
     » określenie  grupy schyłkowa/rozwojowa

Dopasowanie oferty salonu do klienta docelowego,  w tym – określenie  
klienta docelowego i strategii pozyskania

Analiza zespołu – jaki etap rozwoju, komunikacja, konflikty
  
Opracowanie systemu zarządzania zespołem w odniesieniu 
do pracowników danego salonu

Analiza finansowa 

Strategia marketingowa

 
Szkolenie realizowane wyłącznie 
w salonie klienta z indywidualnym 
programem i analizą finansowo 

marketingową.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - ETAP II  

Co klient pozna? 

Wartości i potrzeby zespołu
     » Arkusz Jurgena
     » Arkusz Mc Gregora

 Jak motywować zespół
     » motywacja menadżera
     » motywatory finansowe

Jak skutecznie motywować   fryzjerów
     » analiza potrzeb pracownika
     » Kuźnia Talentów
     » Bank Motywatorów

Jak unikać demotywacji
     » umiejętność komunikacji z zespołem
     » informacja zwrotna

Jakie przyniesie korzyści? 

Podczas szkolenia stworzymy zestaw narzędzi dla menadżera, pozwalających zbadać system wartości i potrzeb pracownika.
Wspólnie stworzymy profil motywacyjny każdego. Przećwiczymy sposoby obudzenia ospałego zespołu pracowników.
W jaki sposób przeprowadzić motywująca rozmowę z fryzjerem oraz z recepcją.

 
Hair Academy | Gdańsk

Prowadzący: Anna Majer Łabuś

Czas trwania: 1dzień

Katowice

Prowadzący: Anna Majer Łabuś

Czas trwania: 1dzień

Cena: xxxxxxxxx

DOSKONAŁA RECEPCJA 
Co klient pozna? 

Recepcja jako centrum dowodzenia salonem

     » Efektywne zapisywanie grafiku 
     » Informowanie o: zadowoleniu klientów, spadku ilości klientów 

Lista obowiązków recepcjonisty w salonie fryzjerskim 
     
15 kroków profesjonalnej obsługi klienta – standaryzacja obsługi 

Obsługa reklamacji  i trudnych klientów 
 
Jak komunikować się z klientem aby wzbudzić pragnienie 
zakupu kosmetyków pielęgnacyjnych

Rozmowy telefoniczne – jak prowadzić

Jakie przyniesie korzyści? 

Podczas szkolenia opracujemy zasady zapisu grafiku,  obowiązki i regulaminy w salonie. Wspólnie stworzymy standard  
obsługi klienta dla każdego salonu. Rozbudujemy umiejętności komunikacji zarówno z zespołem, jaki i klientem.
Przeprowadzimy symulacje rozmów z trudnym klientem. Zbudujemy system wczesnego alarmowania  
w przypadku: niezadowolenia klientów, konfliktu w zespole 

 
Gdańsk

13.10
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ZESPÓŁ SZKOLENIOWY
Weź udział w szkoleniu przeprowadzonym przez instruktorów, którzy są najlepsi na świecie. 

Rozumieją, inspirują i motywują. Czerp od nich wiedzę, a będziesz jak oni.

Nasz Zespół Szkoleniowy to praktycy zawodu, którzy wiedzą z jaką pasją podchodzisz
do swojego zawodu i z jakimi wyzwaniami spotykasz się na co dzień w swojej pracy.

Dlatego właśnie jesteśmy idealnym partnerem w Twoim rozwoju. Nie ma dla nas
większej satysfakcji niż ta, która wypływa ze wsparcia naszych klientów w rozwoju

i obserwacji z jaką pasją zdobywają nowe umiejętności oraz z jakim zaangażowaniem
pracują na swoje sukcesy. Nasze programy szkoleniowe i ludzie są po to, aby pomóc

klientom osiągnąć nowe poziomy rozwoju.
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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
COLOR ZOOM

ABOUT GOLDWELL
SERVICES

SALON SUCCESS
EDUCATION
PRODUCTS

GOLDWELL EDUCATION PLUS  
YOUTUBE CHANNEL 

TUNE IN AND COME CLOSER
THE GO-TO DESTINATION FOR ANY  
INSPIRATION AND INFORMATION 

ABOUT UPCOMING TRENDS
SIGNATURE STYLES TO 
FUEL YOUR CREATIVITY

GOLDWELL  
SEMINAR FINDER

QUICK SEMINAR OVERVIEW
DATES AND LOCATIONS

ARTIST AND NEWS
ONLINE REGISTRATION

PRZYGOTUJ SIĘ NA INSPIRACJE
CYFROWE. 

KIEDYKOLWIEK I GDZIEKOLWIEK 
JESTEŚ...

 Uzyskaj nowe inspiracje dzięki naszej cyfrowej edukacji - opracowanej w celu doskonałego wzbogacenia 
swoich umiejętności i doświadczenia w praktyce.

Teraz możesz mieć dostęp do nowych inspiracji, gdziekolwiek jesteś i łatwo aktualizować swoją wiedzę.
Zanurz się w świecie Goldwell dzięki naszym nowym cyfrowym możliwościom.
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JBS Kisielewski Turos Kisielewski sp. j.
ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk

tel. 58 52 20 250
info@e-jbs.pl, www.e-jbs.pl

» Białystok, ul. Młynowa 60 / 1

» Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 18D/41 

» Katowice, ul. 3 Maja 12

» Kraków, ul. II Pułku Lotniczego 2

» Lublin, ul. Zwycięska 6a

» Poznań, ul. Dąbrowskiego 88

» Warszawa, ul. Tamka 16/12

» Wrocław, ul. Zwycięska 14e/4

TERMINY, ZAPISY I POTRZEBNE  
INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINÓW I WARUNKÓW SZKOLEŃ SĄ DOSTĘPNE 
U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH JBS. 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 » Bezkosztowo do 14 dni przed szkoleniem

 » Mniej niż 14 dni przed szkoleniem – odpłatność 100% 

NA SZKOLENIE PROSIMY ZABRAĆ NARZĘDZIA FRYZJERSKIE: 

» suszarkę  » prostownicę  » nożyczki  » szczotki  » grzebienie » klipsy

KOSZTY DOJAZDU POKRYWAJĄ UCZESTNICY

HAIR ACADEMY

ul. Marynarki Polskiej 73, Gdańsk

www.e-jbs.pl

STUDIA REGIONALNE
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