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BRAND STATEMENT

VI OMFAMNAR DIN PASSION FÖR VACKERT HÅR.
VI TROR ATT TILLSAMMANS KAN VI NÅ HÖGRE HÖJDER
GENOM ATT SKAPA KREATIV KOMPETENS
NÖJDA KUNDER OCH FRAMGÅNG FÖR DIN SALONG.
VI GÖR MER ÄN FÖRSTÅR DIG.
VI TÄNKER SOM DIG.

WE THINK STYLIST
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EDUCATION WITHOUT LIMITS.
Varje hår är unikt. Varje kund är en ny möjlighet för dig att utöva ditt hantverk.
Från konservativt till kreativt, varje färg, klippning och styling du gör visar
din kreativitet och talang. Vi vet att det här är vad du älskar att göra så låt din kreativitet
flöda och skapa de mest vackra och fantastiska frisyrerna för dina kunder.
Och självklart, ju mer du övar ditt hantverk, desto bättre kommer du att bli.
Ju mer du lär dig, desto mer kommer du att växa.
Det är där Goldwell kan hjälpa dig att nå din vision av framgång.
Upptäck kurser där du kan utvecklas och förfina dina färdigheter tillsammans med
utbildningsteamet. Vårt utbildningsprogram är utformat för dig och din utveckling,
våra utbildare och gästartister är frisör precis som du - redo att hjälpa dig
att lyckas oavsett vad din vision om framgång är.

Häng med, vi ser fram emot att träffa dig!

EXPLORE MORE.

LIZETTE BÄCKMAN
EDUCATION LEADER

ANDERS ANDREASSEN
NORDIC GENERAL MANAGER
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Vi erbjuder dig ett stort utbud av kurser på plats i vår akademi
i Stockholm eller som virtuella online-kurser.
Ta del av våra kurser, utveckla din kunskaper och ha roligt – vart du än är.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

EVENT
INSPIRATION
OM GOLDWELL
BEHANDLINGAR
FRAMGÅNG PÅ SALONGEN
UTBILDNING
PRODUKTER

GOLDWELL
SEMINAR FINDER
KURSÖVERSIKT
DATUM & STAD
UTBILDARE & NYHETER
REGISTRERING

DIGITAL UTBILDNING

INSPIRATION, SERVICES, TECHNIQUES.
WHEREVER YOU ARE.

GOLDWELL
ONLINE

GOLDWELL EDUCATION
PLUS APP
COLOR MULTIPLIER
COLOR SKETCHER
RECEPT
COLOR GUIDE
FÄRGKARTOR
SALONGSBEHANDLINGAR
PRODUKTKUNSKAP
HAIR SCIENCE
SPECTRUM OF STYLING

GOLDWELL EDUCATION PLUS
YOUTUBE CHANNEL
SURFA IN OCH KOM NÄRMARE
DITT SJÄLVKLARA VAL FÖR INSPIRATION &
INFORMATION OM AKTUELLA OCH KOMMANDE TRENDER
SIGNATURLOOKS SOM BOOSTAR DIN KREATIVITET
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THE CHOICE IS YOURS.
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GOLDWELL SERVICE CYCLE
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Upptäck Goldwell Service Cycle
www.goldwell.com
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MAINTEN
ANC
E

Gör varje salongsbesök till en upplevelse att minnas – med en individuell
konsultation, de senaste teknikerna och professionella, högpresterande produkter
framtagna för att hjälpa dig och dina färdigheter på bästa sätt.

IN-SALON

2
RATION
EPA
PR

5 STEG TILL PERFEKTION
FÖR OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER.

1
L
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GOLDWELL MASTER SERIES
IT’S ALL ABOUT GOING FROM
A STYLIST TO A MASTER…
GOLDWELL MASTER SERIES

Oavsett färg, klippning eller textur ta din yrkesskicklighet till en ny nivå.

Bli expert på det du brinner för.
Genomför kurserna i Goldwell Master Series och få all kunskap du behöver för att
bli bäst på det du gör. Varje program består av en spännande serie av interaktiva
kurser och leder dig steg för steg genom de olika områdena inom hårvård.
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TURN YOUR PASSION FOR
COLOR INTO MASTERY
Ta dina kunskaper till en helt ny nivå –
Bli en GOLDWELL MASTER COLORIST.
» Master Colorist är en unik serie färgkurser som håller högklassig och internationell standard
» Master Colorist kommer att göra dig trygg med dina färgkunskaper
så att du blir bättre på att bemöta alla sorters kunder och tillgodose deras behov

MASTER COLORIST

» En professionell resa som hjälper dig att nå högsta nivå av kunskap

COLOR ARTIST
Trend och Inspiration

COLOR ELUMENATION

COLOR SPECIALIST
Konsultation, korrigering, recept och färgtekniker

CONSULTATION & COLOR CORRECTION

COLOR FORMULATION & TECHNIQUE
GREY COVERAGE

COLOR TECHNICIAN
Grundläggande kunskaper

FÖRSTA STEGET MOT SUCCÉ

3. ELUMEN COLOR MASTERY
2. LIGHTENING COLOR MASTERY
1. PERMANENT & DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY
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PERMANENT & DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY

COLOR TECHNICIAN
Color Technician kommer att ge dig den kunskap du behöver för att arbeta med Goldwell´s
färgportfolio och därmed ge dig den kunskap du behöver för att göra bästa möjliga produktval.
Du kommer bli expert på att välja rätt färg för rätt ändamål.

Lär dig allt du behöver veta om våra permanenta
oxidationsfärger TOPCHIC och NECTAYA samt vår
semi-permanenta färg COLORANCE så att du kan
arbeta med produkterna på bästa sätt. Du kommer
att utöka din kunskapsnivå gällande färg och på det
sättet även bli bättre på att arbeta kreativt.

Start: 10:00
Slut: 17:00
1195:8/2 STOCKHOLM
19/4 LUND
20/9 STOCKHOLM

Du kommer bli trygg med att erbjuda lösningar som möter
dina kunders behov och förväntningar - allt från naturliga
och kreativa färgningar till gråhårstäckning.

VAD GER DET DIG?
» Tillförlitliga färgrekommendationer
» Kunskap inom hur olika typer av färger påverkar håret
» Bästa färg och appliceringsteknik
» Råd för att maximera din potential och förbättra ditt utbud av färgbehandlingar
» Roliga och interaktiva kurser som gör dig till en bättre frisör!

LIGHTENING MASTERY
En heldag med fokus på blonda hår, från
de krispigaste kalla till mjuka varma toner.
Vi fördjupar oss i uppljusningsprocessen med dess
underliggande varma pigment och korrigering av
de varma tonerna.
Du kommer att få en bredare kunskap om
ljusfärg och tillhörande produkter, vilket du
kommer ha stor nytta av på salongen.

Start: 10:00
Slut: 17:00
1195:9/2 STOCKHOLM
21/9 STOCKHOLM
MASTER COLORIST

» Viktig kunskap i färg som tar dig till nästa nivå

ELUMEN MASTERY
Upptäck vilka fantastiska resultat du kan uppnå
med en färg som är ammoniakfri och
består av färdigutvecklade pigment.
Med ELUMEN och ELUMEN PLAY kan du erbjuda ett
bredare spektrum av färg för dina kunder.
Du kommer få den kunskap du behöver om ELUMEN
och dess tillbehör. Du kommer förstå fördelarna med denna
ammoniakfria färg - både när det gäller naturliga nyanser
och mer intensiva färgningar. Under dagen går vi även
igenom ELUMEN PLAY och dess användningsområden.
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KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

Start: 10:00
Slut: 17:00
1195:10/2 STOCKHOLM
1/3 LUND
22/9 STOCKHOLM
22/9 VÄXJÖ
8/11 LUND
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CONSULTATION & COLOR CORRECTION SPECIALIST

COLOR SPECIALIST

Det viktigaste för att lyckas få nöjda kunder är att förstå
både vad kunden önskar och vad håret behöver.
Efter denna kurs kommer du vara en expert på att
konsultera din kunder.
Under dagen kommer du också utveckla dina
kunskaper och få en större förståelse för färgkorrigering
och problemlösningar.

Start: 10:00
Slut: 17:00
1195:8/3 STOCKHOLM
18/10 STOCKHOLM

Här har din möjlighet att bli bättre på att bemöta dina kunder och deras behov.
Bli en expert på konsultation och anpassa dina färgval på bästa sätt. Lär dig hur du hanterar färgutmaningar
och korrigering på bästa sätt. Kunskapen från dessa kurser kommer göra dig till en färgexpert!

» Från avfärgning till förpigmentering och allt däremellan
» En djupgående förståelse för olika färgtyper
» Insikter i avancerade färgrecept

FORMULATION & COLOR TECHNIQUE SPECIALIST
Lär dig använda dina kunskaper och kreativitet som
ett äkta proffs. Du får lära dig de senaste färgteknikerna,
djupdyka bland nya recept och inspireras av nya
behandlingar från Goldwell.
Imponera på dina kunder med fantastiska resultat och det
stora utbud av behandlingar ni kan erbjuda på salongen.

» Lär dig enkla verktyg för en lyckad konsultation
» Vård, stylingtips och uppföljande behandlingar för resultat som varar länge

Start: 10:00
Slut: 17:00
1195:9/3 STOCKHOLM
3/5 LUND
19/10 STOCKHOLM

MASTER COLORIST

VAD GER DET DIG?

GREY COVERAGE SPECIALIST
Bli bäst på gråhårstäckning! Både traditionellt men
framförallt på ett nytt och kreativt sätt. Lär dig det senaste
inom gråhårstäckning och imponera på dina mest krävande
kunder.
Gör gråhårstäckning till er specialitet på salongen
genom att bli bäst på att färga hår med vitandel.
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Start: 10:00
Slut: 17:00
1195:19/4 STOCKHOLM
11/10 LUND
15/11 STOCKHOLM
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COLOR ARTIST
Det här är en inspirationskurs med fokus på trender och mode.
Inspireras av globala trender, vidga dina vyer och bli en Color Artist.

VAD GER DET DIG?
» Upptäck Elumenated Color med dess fantastiska nyanser och oemotståndliga glans
» Förnya och blanda tekniker för att skapa enastående färg
» Överför dina visioner till salongsvänliga färgtekniker
» Uttryck ditt modestatement i en komplett frisyr
» Öka medvetenheten & få en bättre känsla och ett bättre
självförtroende att visualisera och skapa nya färger

MASTER COLORIST

» Ny inspiration i en rolig och interaktiv workshop!

COLOR ELUMENATION
Upptäck de senaste teknologierna och teknikerna
som tar din färgexpertis till nästa nivå! Vårt utbud av
ELUMENATED COLOR ger dina färger en ny dimension.
Lär dig mer om ELUMENATED SHADES, ELUMEN och
@Pure Pigments för att skräddarsy vilket recept som
helst och skapa Elumenated Hair Color som dina
kunder kommer att älska!

Start: 10:00
Slut: 17:00
1195:20/4 STOCKHOLM
16/8 LUND
16/11 STOCKHOLM

En rolig och inspirerande dag du inte får missa!
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TURN YOUR PASSION FOR
CUT & SHAPE INTO MASTERY
Ta dina kunskaper till en helt ny nivå bli en GOLDWELL MASTER STYLIST.

ESSENTIAL SHAPES

CONTEMPORARY SHAPES

ADVANCED SHAPES

Grundläggande och värdefull
kunskap inom klippning

Moderna och
salongsvänliga frisyrer

Avancerade
klipptekniker

» Steg 1, rekommenderas
för alla frisörer

» Steg 2, rekommenderas för
frisörer som genomfört

» Steg 3, rekommenderas för
frisörer som genomfört

Essential Shapes

Essential Shapes &
Contemporary Shapes

» 3-dagars klippkurs

» 2-dagars klippkurs

MASTER STYLIST

En lyckad frisyr hänger inte bara på klippningen, färgen, eller stylingen, utan är en kombination av allt.
I Goldwell Master Stylist Program når du steg för steg din fulla potential.

» 2-dagars klippkurs
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CUT & SHAPE
Tre inspirerande klippkurser som tar dig på en resa i den spännande världen
av form och design. Lär dig allt du behöver veta inom klippning,
upplev perfektion inom hantverket och dess obegränsade kreativitet!

ESSENTIAL SHAPES
För frisörer på alla kunskapsnivåer

Start: 10:00
Slut: 17:00
4490:13-15/3 STOCKHOLM
11-13/9 LUND

MASTER STYLIST

Förstå grunderna för att klippa hår genom att lära dig
reglerna bakom dem på nytt. Lär dig att arbeta metodiskt
och få större förståelse för klippningens konst.
Du kommer även bli medveten om föningsteknikens
vikt för klippning.

CONTEMPORARY SHAPES
För frisörer som genomfört Essential Shapes
Skapa moderna och salongsvänliga frisyrer. Lär dig
använda disconnection för att framhäva och förstärka
frisyrer. Utöka dina kunskaper om hur du avslutar
en klippning på bästa sätt samt få en större förståelse
för vikten av en gedigen fönteknik.

Start: 10:00
Slut: 17:00
2990:13-14/2 LUND
16-17/10 STOCKHOLM

ADVANCED SHAPES
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För frisörer som genomfört Essential Shapes &
Contemporary Shapes (förkunskaper krävs)

Start: 10:00
Slut: 17:00

Lär dig nyskapande, kreativa och spännande frisyrer.
Förstå de grundläggande reglerna för avancerande
klipptekniker.
Utmana kreativitetens gränser med ett modernt synsätt på
klipptekniker som du kommer ha stor nytta av på salongen.

2990:-

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

17-18/4 LUND
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TURN YOUR PASSION FOR
TEXTURE INTO MASTERY
Ta dina kunskaper till en ny nivå –
utveckla dina färdigheter inom formförändrande behandlingar.
Skapa former och texturer som dina kunder kommer att älska.
Lär dig de senaste trenderna, teknikerna och behandlingarna
inom formförändring för att bli en expert på olika texturer.

MASTER TEXTURE

Kurserna i Master Texture-programmet fokuserar på hårets
textur och långvariga förändringar av hårets form.

TEXTURE TECHNICIAN
NUWAWE

KERASILK CONTROL SERVICES

Semi-permanent

Keratin och anti-frizz behandling

» Halvdags kurs

» Halvdags kurs
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TEXTURE TECHNICIAN
Här får du möjlighet att utveckla dina färdigheter inom struktur och formförändring
Lär dig allt du behöver veta om produkter, behandlingar och tekniker.

VAD GER DET DIG?
» Kunskap om formförändrande bahandlingar
» Tekniker för perfekta resultat
» Produktkunskap som gör ditt arbete enklare att utföra

MASTER TEXTURE

» Inspirerande och roliga kurser

NUWAVE
NUWAVE är en innovation inom textur och
formförändring. Det är en behandling som
ger vågor utan hårt arbete.

Start: 10:00
Slut: 14:00
195:-

Du kommer bli trygg med hur behandlingen
fungerar och utförs. Efter denna kurs kommer
du se på lockar på ett nytt sätt!

14/1 STOCKHOLM
8/2 LUND
22/2 STOCKHOLM
23/3 STOCKHOLM
13/4 UMEÅ
3/5 STOCKHOLM
7/9 STOCKHOLM
15/9 SKELLEFTEÅ
8/11 STOCKHOLM

KERASILK CONTROL SERVICES
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Bli en expert på att förändra hårets textur
och ge det en känsla likt silke.
Lär dig allt du behöver veta om keratinoch antifrizzbehandlingarna från Kerasilk.

Start: 10:00
Slut: 14:00

Med dessa behandlingar kan du erbjuda dina
kunder ett följsamt, lätthanterligt och silkeslent hår.

22/3 STOCKHOLM
8/9 STOCKHOLM

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

195:-
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ELUMENATION
Elumenated Hair Color - en ny dimension av färg,
Ett brett spektrum av extraordinär intensitet och glans.

VAD GER DET DIG?
» Bli inspirerad av den nya generationens färgbehandlingar Elumenated Hair Color
» Testa våra mest mest sensationella färger, tekniker och färgblandningar
» Upplev obegränsad frihet med färg
» Arbeta hands-on för att utvecklas på bästa sätt och ha roligt!

COLOR

Förändra din syn på hårfärg och
öppna upp oändliga möjligheter för din kreativitet.

IMAGINE COLOR.
NOW MULTIPLY IT.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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GOLDWELL INTRO

COLOR

GOLDWELL INTRO passar dig som är ny på vår färg
eller behöver fräscha upp dina dina kunskaper om
våra färgförändrande produkter.
Du kommer få de grundkunskaper du behöver för att
arbeta med TOPCHIC, COLORANCE och våra blekningar
SILKLIFT, SILKLIFT CONTROL, OXYCUR.

Rekommenderad tid: 2-3h

Kostnadsfritt
Maila utbildning@kao.com för att
boka in din skräddarsydda
GOLDWELL INTRO

Välkommen till vår fantastiska värld av färg
och låt dig inspireras tillsammans med oss.

FREEHAND TECHNIQUES TECHNICIAN
VAD GER DET DIG?
» Utforska vår kompletta färgportfolio
» Boosta din kreativitet
» Utveckla dina kunskaper

En kreativ heldag med fokus på olika frihandstekniker
och dess fördelar. Vi reder ut skillnader och tittar på
användningsområdena för de olika teknikerna. Du
kommer även få den kunskap du behöver om vilka
produkter som passar allra bäst när färg ska utföras
på frihand. Efter denna kurs kommer arbetet på
salongen vara både roligare och mer kreativt.

» Få självförtroendet att möta vilken färgutmaning som helst

Start: 10:00
Slut: 17:00
1395:23/2 STOCKHOLM
4/5 STOCKHOLM
23/8 STOCKHOLM

» Bli en ännu bättre frisör

FREEHAND TECHNIQUES ADVANCED
Nästa steg och fördjupning av frihandstekniker. Efter
denna kreativa dag kommer du ha en bredare kunskap
om frihandstekniker och vad du kan uppnå med färger
i olika dimensioner samt hur du bemöter utmaningar som
är vanlig förekommande på salongen. Du kommer få en
större produktkunskap och förståelse för nyanseringar,
vilket leder till bättre resultat och därmed nöjdare kunder.

Start: 10:00
Slut: 17:00

COLOR

#GOLDWELLCOLOR

1395:24/3 STOCKHOLM
5/10 STOCKHOLM
22/11 STOCKHOLM

GOLDWELL LIGHT DIMENSION
En heldag där vi fokuserar på blonda hår.
Du får veta allt om våra nya serie LIGHT DIMENSION
och dess fördelar.
En kurs för dig som vill utöka kunskaperna om
blekning och dess mångsidighet samt hur ett
ljust hår behandlas på bästa sätt.

32

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

Start: 10:00
Finish: 17:00
1195:12/4 STOCKHOLM
12/4 LUND
14/4 UMEÅ
20/4 VÄXJÖ
17/5 STOCKHOLM
6/9 STOCKHOLM
6/9 LUND
4/10 STOCKHOLM
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ELUMEN
TÄNK UTANFÖR RAMARNA
UPPTÄCK ELUMEN OCH ELUMEN PLAY
» Elumen är en ammoniakfri, oxidationsfri och intensivt vårdande färg
» ELUMEN PLAY är en vårdande toning för tillfälliga förändringar
» Optimala komplement till oxidationsfärg
» Ta dina färgbehandlingar och kreativitet till en ny nivå

ELUMEN PLUG & PLAY
En workshop där du får veta mer om ELUMEN
och ELUMEN PLAY och dess fördelar samt arbeta
med färgerna.
Du är välkommen både om produktserierna är helt
nya för dig eller om du har tidigare erfarenhet och
vill mer fokusera på tips & trix.
Du sätter gränserna!

Rekommenderad tid: 3-4 timmar
Kostnadsfritt
Maila utbildning@kao.com för att
boka in din skräddarsydda
ELUMEN PLUG & PLAY

EXPERIENCE
A DIFFERENT
W AY O F
C R E AT I N G
COLOR.

COLOR DIFFERENT

#ELUMEN #COLORDIFFERENT

ELUMEN PLUG & PLAY skräddarsyr vi efter dig & dina
önskemål och bokas via utbildning@kao.com
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DUALSENSES
Den effektiva vårdexperten med passion för färg.
Professionella lösningar för resultat som både känns och syns direkt
med bandrytande teknologi och tilltalande dofter.

VAD GER DET DIG?
» Kundernas hår är unika - hitta individuella lösningar för alla behov
» Dualsenses erbjuder salongsbehandlingar som enkelt integreras i övriga salongsbehandlingar
» Erbjud dina kunder att använda professionella produkter som möter deras hårs behov även hemma

CARE

#DUALSENSES
För mer information om DUALSENSES, kontakta din säljare,
skaffa appen Goldwell Education Plus eller surfa in på vår YouTube kanal
Goldwell Education Plus.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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STYLESIGN
Imponera på dina kunder med en unik styling,
vilket du enkelt gör med de bästa produkterna.

VAD GER DET DIG?
» Upptäck hur hur du göra personliga stylingar på bästa sätt
» Fördjupa dina produktkunskaper och förståelse för produkterna
» Hitta de perfekta produkterna för varje kund och dess önskemål
» Bästa och roligaste sättet att bli bättre på produkter är att arbeta med dem!

STYLING

#STYLESIGN #SIGNYOURSTYLE
För mer information om DUALSENSES, kontakta din säljare,
skaffa appen Goldwell Education Plus eller surfa in på vår YouTube kanal
Goldwell Education Plus.

Upptäck Spectrum of Styling
i Goldwell Education Plus App.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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KERASILK
I kombination med Kerasilk kommer din salong nå nya framgångar.
Gör salongen unik och erbjud exklusiva salongsbehandlingar från Kerasilk.
Effektiva behandlingar för hårbotten, djupgående vård av håret, formförändrande behandlingar med Kerasilk har du ett brett spektrum av salongsbehandlingar som gör dig och salongen till något extra.

SUPPORT ALLTID NÄRA
Du hittar värdefull information i appen Goldwell Education Plus
och på YouTube-kanalen Goldwell Education Plus.
BLI EN KERASILK-EXPERT
Fördjupa dig i vad Kerasilk har att erbjuda och dela med dig av dina kunskaper
till dina kollegor så kommer ni tillsammans göra succé.
Med Kerasilk är det enkelt att känna passion inför sitt arbete.

KERASILK

EVERY WOMAN
DESERVES
BEAUTIFUL HAIR

#HAIRLIKESILK
För mer information om KERASILK, kontakta din säljare,
skaffa appen Goldwell Education Plus eller surfa in på vår YouTube-kanal
Goldwell Education Plus.

41

GO GOLDWELL - INSPIRATION NIGHT
En källa till inspiration.

Låt dig inspireras och ta del av det senaste från GOLDWELL.
Under våra visningar visar vi upp de senaste trenderna och vad man kan uppnå med våra olika färger.
Inspireras inom färg, klippning & styling av våra duktiga tekniker under årets visningar.
GO GOLDWELL - INSPIRATION NIGHT är inspirationskvällen du inte vill missa!

IN-SALON SEMINARS

DATUM & STAD
4/2 UPPSALA
16/2 HUDIKSVALL
18/2 FALUN
11/3 STOCKHOLM
16/3 NORRKÖPING
15/4 UMEÅ
28/4 GÖTEBORG
19/5 YSTAD
14/9 LULEÅ
16/9 SKELLEFTEÅ
28/9 KARLSTAD
30/9 STOCKHOLM
12/10 SUNDSVALL
14/10 GÄVLE
20/10 HELSINGBORG

ÖVRIG INFO
Enklare förtäring serveras kl.18.30
Visningen startar kl.19.00 och slutar kl.20.30

PRIS 595:-

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Apellenis et dellandi omnisti nctota net que

eossequam qui siti cor si officimos modi ommod

que et as intum nonseque nit dolorrum cume.

KAO SALON ACADEMY

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION
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INTERNATIONAL ARTISTIC TEAM
Bli inspirerad av vårt internationella kreativa team.
Våra globala ambassadörer håller högsta standard och är den bästa
inspirationskällan du kan tänka dig. De är fantastiska förebilder och brinner
för att dela sin kunskap och kreativitet.
Våra akademier runt om i världen är belägna på de bästa platserna för att
du enkelt ska kunna besöka dem och vidareutvecklas på bästa sätt.

INTERNATIONAL ARTISTIC TEAM

Ta chansen att boosta din karriär.
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NATIONAL ACADEMY

Vi är stolta att erbjuda dig både kunskap och inspiration.
Vårt främsta mål är att hjälpa dig att utvecklas så att du blir en ännu bättre frisör.
Vi tror att tillsammans kan nå nya höjder

Vi är stolta över vår akademi i Stockholm
eftersom det är den optimala platsen för ny kunskap och inspiration.
Välkommen att inspireras tillsammans med oss!

Make yourself stand out!

It’s all about knowing where to find inspiration!

NATIONAL EDUCATION

NATIONAL EDUCATION TEAM

ark

Lynn Hellm

Maiju Niironen

––
KAO SALON ACADEMY STOCKHOLM
––

Gudmund

ur Gudmu
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ndsson

––
KAO SALON ACADEMY STOCKHOLM
––

an

Lizette Bäckm

47

Våra nationella artister är vi extra stolta över. Med sin
imponerande kreativitet och fantastiska kunskap inspirerar de frisörer över
hela landet. Missa inte chansen att få träffa dessa stjärnor!

Vera Ekelund
Delägare Salong E&V, Ystad.
Vera är en ambitiös frisör
med stor passion och ett
brinnande engagemang.
@salongeochv

Vi arbetar ständigt på att växa och utvecklas och kan nu stolt presentera våra nya stjärnor.
Båda är kreativa frisörer som är duktiga på sociala medier, brinner för yrket och
älskar att dela med sig av sina kunskaper.

Lina Ulander
sund.
Delägare Studio Reika, Öster
och
Lina är en färgstark
kreativ frisör.
@studioreika

Eva Wiå
Delägare
Folk, Stoc
kholm.
Eva är en
skicklig fr
isö
med stor
drivkraft o r
ch
gedigen e
rfarenhet.
@folk_sto
ckholm
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NATIONAL ARTISTIC TEAM
UPCOMING STARS

NATIONAL ARTISTIC TEAM

NATIONAL ARTISTIC TEAM

Jasm
Delägare ine Andersson
JN Ex
Jasmine ä clusive, Sundsvall
.
r en nys
målmedve kapande och
ten fr
@jn_exclu isör.
sive
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BOOKING INFORMATION
BOKNING
Bokning av utbildning sker senast 4 veckor före aktuellt datum.
Bokning sker till din GOLDWELL-säljare, via mail till utbildning@kao.com
eller via kundtjänst 08-556 020 70.
Alla priser anges exkl. moms.

KAO SALON ACADEMY

BOOKING INFORMATION

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

KAO SALON VIRTUAL EDUCATION

AVBOKNING
Eventuell avbokning av utbildning sker senast 4 veckor före kursdatum,
avbokning därefter debiteras med 100% av kurspriset.
Samma regel gäller om du uteblir utan avbokning.
Om du uteblir från en kostnadsfri kurs blir du debiterad med 200kr exkl. moms.
Avbokning sker till din GOLDWELL-säljare, via mail till utbildning@kao.com
eller via kundtjänst 08-556 020 70.

Inspireras att nå nya nivåer av kreativitet tillsammans med oss.
Bli en del av vår gemenskap!
Vi ser fram emot att träffa dig!
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#GOGOLDWELL

Goldwell är en del av Kao Salon Division.

Making life beautiful for salons, stylists and their clients.
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3620680GYA

Utforska hela vår portfölj och upptäck oändliga möjligheter eller kontakta vår säljrepresentant. | goldwell.se

