Oferta kursu
FUNDAMENTY BARBERINGU  strzyżenie włosów i brody
Kurs przeznaczony dla: każdego fryzjera, który chce podnieść swoje umiejętności .
Część teoretyczna pozwoli uczestnikowi zrozumieć najważniejsze zasady barberingu.
Intensywne szkolenie nie tylko da uczestnikowi niezbędną pewność siebie podczas codziennej
pracy, ale pozwoli wyróżnić się na rynku oraz pozyskać nowych klientów!
Szkolenia będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników, dlatego szkolimy w
małych grupach, a zajęcia prowadzone są przy użyciu najlepszych narzędzi oraz
profesjonalnych kosmetyków.
Trener: Założyciel salonu i akademii fryzjerstwa.
Sam szkolił się u najlepszych stylistów w Polsce, współpracował z Leszkiem Czajką przy
produkcjach telewizyjnych takich jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Festiwal w Sopocie".
Odnosił sukcesy w wielu konkursach m.in. "Trend Vision" czy "Loreal Color Trophy".
Jako fryzjer nieustannie dąży do perfekcji oraz szuka nowych inspiracji, dlatego cyklicznie szkoli
się w prestiżowej londyńskiej akademii Allilon.
Liczba uczestników: max. 3 osoby
Czas trwania kursu: 16 h
Kurs obejmuje:
9 niezbędne materiały szkoleniowe (maszynka do strzyżenia, trymer, suszarka,
brzytwa)
9 indywidualne konsultacje z trenerem po zakończeniu kursu
9 certyfikat
9 przerwy kawowe
Forma zaliczenia: zadanie praktyczne

* * *
Istnieje możliwość udziału w kursie korzystając z dofinansowania lub refundacji
ze środków europejskich w wysokości do 80% ceny kursu.
O szczegóły zapytaj naszego konsultanta.
* * *

ZAKRES KURSU
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Strzyżenie męskie  czym jest i co je właściwie odróżnia od damskiego.
Jakimi narzędziami pracować i dlaczego.
Trzy najważniejsze techniki strzyżenia włosów.
Trzy kluczowe czynniki podczas strzyżenia włosów.
Różnica pomiędzy strzyżeniem na mokro i na sucho.
Dobór fryzury do kształtu twarzy.
Najnowsze tendencje w strzyżeniach męskich.
Cześć praktyczna

DZIEŃ 2









Historia barberingu.
Sprzęt oraz narzędzia do strzyżenia i golenia brody.
Profesjonalna obsługa klienta: powitanie, konsultacja.
Rodzaje produktów do pielęgnacji twarzy, brody i wąsów.
Tworzenie profesjonalnego stanowiska pracy.
Rodzaje brody i zarostu.
Dobór rodzaju cięcia brody do kształtu twarzy.
Cześć praktyczna.

Co należy ze sobą zabrać? Nożyczki, grzebienie (różnej wielkości), klipsy.

