Szkolenia
i warsztaty
fryzjerskie

Autorskie
kolekcje

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
www.hair-academy.jmpuchalka.pl

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

MOTION / TECHNIKI RUCHU
W STRZYŻENIU DAMSKIM

Poznanie i omówienie technik ruchu w strzyżeniu
Tematyka

· Techniki w strzyżeniu
· Zastosowanie linii w strzyżeniu
· Odpowiednie kąty w strzyżeniu

Korzyści
dla uczestnika

· możliwość kreatywnej nauki
· szlifowanie sztuki fryzjerskiej
· poznanie technik ruchu w strzyżeniu J. Puchałka
· rozwój kwalifikacji zawodowych

Ilość osób
na szkoleniu

6/8

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· pracę na główkach treningowych lub modelach
· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
02

Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
400 zł /osoba

4000 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

TWIST/ TECHNIKI SKRĘTU
W STRZYŻENIU DAMSKIM

Opanowanie technik strzyżeń
Tematyka

· Omówienie kształtów twarzy – sposoby doboru
linii długości włosów
· Techniki zwiększania i zmniejszania objętości -TWIST
· Zastosowanie technik lekkości fryzur

Korzyści
dla uczestnika

· poznanie szybkich i nowatorskich technik strzyżeń
· sposoby dobierania linii długości włosów
· indywidualne spojrzenie na strzyżenie i stylizacje klientów

Ilość osób
na szkoleniu

6/8

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· pracę na główkach treningowych lub modelach
· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
400 zł /osoba

4000 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.

03

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

NOWOŚĆ
Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

BARBER/techniki golenia brzytwą
i techniki cieniowania w strzyżeniu męskim
Poznanie technik BARBERINGU
Tematyka

· Organizacja stanowiska pracy barbera
· Anatomia i fizjonomia zarostu
· Nauka technik golenia, techniki strzyżenia brody i wąsów
· Pielęgnacja oraz stylizacja zarostu

Korzyści
dla uczestnika

· poznanie profesjonalnych technik golenia zarostu
za pomocą brzytwy
· poznanie technik strzyżenia
· stylizacja zarostu włosów i zarostu

Ilość osób
na szkoleniu

6/8

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· pracę na modelach
· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
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Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
600 zł /osoba

6000 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

CONNECTION / TECHNIKI ŁĄCZENIA
W STRZYŻENIU MĘSKIM

Poznanie technik kreowania ponadczasowych stylizacji męskich
Tematyka

· Analiza kształtów twarzy oraz struktury włosów
(omówienie i analiza obecnych trendów)
· Poznanie technik strzyżenia od klasyki po fantazje
oraz technik stylizacji
· Praktyczne zastosowanie poznanych technik strzyżeń
i stylizacji męskich

Korzyści
dla uczestnika

· poznanie technik strzyżeń i stylizacji męskich
· praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem poznanych technik
· zrozumienie potrzeb i stylu dzisiejszego mężczyzny
w aspekcie nowoczesnych stylizacji

Ilość osób
na szkoleniu

6/8

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· pracę na główkach treningowych lub modelach
· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
450 zł /osoba

4500 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.
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www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

PIN UP/TECHNIKI KOKÓW I UPIĘĆ

Poznanie nowoczesnych i eleganckich technik koków i upięć
Tematyka

· Techniki prostych upięć – krok po kroku
· Zaawansowane technicznie i nowoczesne koki
dla doświadczonych fryzjerów
· Omówienie i analiza aktualnych trendów
· Techniki stylizacji włosów za pomocą urządzeń
do obróbki termicznej
· Część praktyczna – praca uczestników
· Zakończenie dnia poprzez podsumowanie wykonanych prac

Korzyści
dla uczestnika

· poznanie technik i stylizacji nowoczesnych upięć
· praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem poznanych technik
· możliwość samodzielnej pracy pod okiem instruktora

Ilość osób
na szkoleniu

6/8

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· pracę na główkach treningowych lub modelach
· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
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Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
300 zł /osoba

3000 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

WEDDING/TECHNIKI UPINANIA WŁOSÓW

Poznanie zaawansowanych technik, od podstaw po ewolucje,
upinania nowoczesnych plecionek koków ślubnych
Tematyka

Moda Ślubna
· Omówienie i analiza obecnych trendów w modzie fryzjerskiej
· Konsultacja ślubna - dobór fryzury do kreacji ślubnej
i typu urody
· Prezentacja upięć z wykorzystaniem wypełniaczy
i dodatków ślubnych

Korzyści
dla uczestnika

· poznanie technik upinania i stylizacji
· praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem poznanych technik
· możliwość samodzielnej pracy pod okiem instruktora

Ilość osób
na szkoleniu

6/8

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· pracę na główkach treningowych lub modelach
· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
300 zł /osoba

3000 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.
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www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

COUSTOMER SERVICE – 1

Zwiększenie pewności w diagnozowaniu i obsługiwaniu klientów
Tematyka

· Wprowadzenie do zagadnienia roli klienta
· Aktywne słuchanie klientów - nastawienie na ich potrzeby
· Jak dobrze zaprezentować ofertę?
· Pokonywanie obiekcji klientów
· Zamiana cech produktów/ usługi na korzyści

Korzyści
dla uczestnika

· pokonanie własnych barier w rozmowach z klientami
· wzmacnianie nabytych umiejętności
poprzez ćwiczenia praktyczne
· rozwój umiejętności finalizowania obsługi klienta,
zakończonej sprzedażą

Ilość osób
na szkoleniu

maksymalnie 10

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
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Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
250 zł /osoba

2500 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów, fryzjerów pracujących, fryzjerów początkujących

COUSTOMER SERVICE – 2

Poznanie 4 etapów rozmowy z klientem w celu zwiększenia
sprzedaży produktów pielęgnacyjnych do włosów
Tematyka

· Nawiązywanie relacji z klientem
· Zbieranie informacji i badanie potrzeb
· Przedstawienie propozycji i prezentacja produktu/usługi
· Zakończenie obsługi i przekonanie klienta o słuszności
podjętej decyzji

Korzyści
dla uczestnika

· Poznanie i przećwiczenie wszystkich kroków
w procesie obsługi klienta
· Zwiększenie umiejętności poszukiwania rozwiązań
dla najczęstszych trudności pojawiających się
w codziennej obsłudze klientów
· Poznanie praktycznych sposobów radzenia sobie
z trudnymi klientami

Ilość osób
na szkoleniu

maksymalnie 10

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· obiad oraz napoje
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
250 zł /osoba

2500 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.
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www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: stylistów i inwestorów

TEAM MANAGER

Poznanie technik codziennej pracy, komunikacji
i zarządzania salonem
· Zaawansowane techniki codziennej pracy
· Komunikacja zespołowa oraz komunikacja z klientem
· Elementy skutecznego zarządzania placówką

Tematyka

1 dzień czas trwania 8h – komunikacja, zarządzanie
(odsprzedaż produktów w twoim salonie)
2 dzień czas trwania 8h – techniki w strzyżeniu
(dobór odpowiedniej koloryzacji do strzyżenia)
3 dzień czas trwania 8h – techniki upinania koków
(warkocze plecionki w nowej odsłonie)
Korzyści
dla uczestnika

· Wzrost standardu obsługi klientów
· Rozwój kompetencji zespołu
· Indywidualne spojrzenie na pracę każdego członka zespołu

Ilość osób
na szkoleniu

maksymalnie 5

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· dojazd do Państwa w obrębie 200 km
· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
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Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
zależna od il. osób

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

Oferta dla: właścicieli salonów,fryzjerów pracujących,fryzjerów początkujących

LOOK & LEARN / PATRZ I UCZ SIĘ
/POKAZ INDYWIDUALNY DLA SZKÓŁ I FIRM

Przekazanie uczestnikom jak największej ilości wiedzy
praktycznej poprzez obserwację instruktorów na scenie.
Tematyka

· Poznanie nowoczesnych technik strzyżeń i modelowania
włosów (damskich i męskich)
· Poznanie technik stylizacji damskich i męskich
· Poznanie elementów upinania koków
· Kreowanie i czesanie fryzur wieczorowych

Korzyści
dla uczestnika

· Możliwość nauki poprzez obserwacje
· Możliwość konsultacji z instruktorami na bieżąco

Ilość osób
na szkoleniu

ustalana indywidualnie

W cenie szkolenia
zapewniamy:

· materiały edukacyjne oraz dyplom Academy

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
zależna od il. osób

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.
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www.hair-academy.jmpuchalka.pl

NOWOŚĆ

KOLEKCJA SWEET STORY
PUCHAŁKA HAIR DESIGN ACADEMY
jesień zima 2016/2017

Temat
nowe techniki koloryzacji,
strzyżeń i stylizacji włosów
z najnowszej kolekcji
PUCHAŁKA HAIR DESIGN
ACADEMY.

„Kiedy kobieta zmienia kolor swoich włosów to znak, że zaczyna się dla niej nowa epoka.
Kiedy kobieta ścina włosy to znak, że zamierza zmienić swoje życie.” COCO CHANEL
AUTORSKA KOLEKCJA SŁODKA to historia opowiadająca
o kobiecie będącej w trzech odsłonach mijającego czasu.
1. to czas dzieciństwa kojarzony z zabawami, kolorowymi sukienkami i słodkościami
2. to okres dojrzewania, młodzieżowego buntu, szalonych imprez odważnych kolorów,
kojarzonych z pięknymi soczystymi dojrzewającymi owocami
3. to niezależna, nowoczesna kobieta, zabiera nas do rodzinnego domowego ciepła
kojarzonego, że słodkimi domowymi wypiekami
Instruktorzy naszej akademii postanowili stworzyć kolekcję „słodka historia”, która przeniesie nas
do świata kobiet będących na różnym etapie swojego życia. Jest przeznaczona dla każdej kobiety,
każdej długości włosów, a co najważniejsze nie określa wieku.
Oparta na słodkich cukierkowych odcieniach
WSPANIAŁE STYLIZACJE
od delikatnych pasteli połączonych
płomiennymi intensywnymi
OKRESY
kolorami, do tajemniczego
głębokiego nasycenia. Kolekcja
HISTORIE
sweet story została stworzona
na potrzeby dzisiejszych romantycznych,
DŁUGOŚCI
nowoczesnych i niezależnych kobiet.
KOLORYZACJE
Czas trwania 1 dzień
Zajęcia teoretyczno - praktyczne (na modelkach)
Grupa- 6 osób max
Miejsce szkolenia Akademia Pszczyna

3

Zapisy i informacje, numer telefonu: +48 508 178 094
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Academy Pszczyna
ul. Dworcowa 16a

Sprawdź
Wolny termin

Cena netto
550 zł /osoba

5500 pkt Beauty Club Wella

* Akademia posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00065/2015
* Sposób zapłaty: gotówka / możliwość zakupu szkoleń za punkty lojalnościowe w programie Beauty Club Wella.

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

TERMINY
SZKOLEŃ 2017

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie,
albo masz więcej pytań zadzwoń:
+48 508 178 094

WOMEN

MOTION

Techniki ruchu w strzyżeniu damskim

TERMINY:
CENA:

29.01.2017r

26.03.2017r

18.06.2017r

24.09.2017r

02.07.2017r

08.10.2017r

400 zł netto/osoba

4000 pkt Beauty Club Wella

TWIST

Techniki skrętu w strzyżeniu damskim

TERMINY:
CENA:

26.02.2017r

23.04.2017r

400 zł netto/osoba

4000 pkt Beauty Club Wella

PIN UP

Techniki koków i upięć

TERMINY:
CENA:

08.01.2017r

16.07.2017r

10.12.2017r

300 zł netto/osoba

3000 pkt Beauty Club Wella

WEDDING

Techniki upinania włosów

TERMINY:

30.04.2017r

CENA:

300 zł netto/osoba

30.07.2017r

29.10.2017r

17.12.2017r

3000 pkt Beauty Club Wella

SWEET STORY

NOWOŚĆ

Autorska kolekcja PUCHAŁKA HAIR DESIGN ACADEMY

TERMINY:
CENA:

12.02.2017r

14.05.2017r

550 zł netto/osoba

5500 pkt Beauty Club Wella

13.08.2017r

29.10.2017r

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

TERMINY
SZKOLEŃ 2017

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie,
albo masz więcej pytań zadzwoń:
+48 508 178 094

MEN

CONNECTION

Techniki łączenia w strzyżeniu męskim

TERMINY:

22.01.2017r

28.05.2017r

CENA:

450 zł netto/osoba

BARBER

NOWOŚĆ

27.08.2017r

19.11.2017r

4500 pkt Beauty Club Wella

Techniki golenia brzytwą i cieniowanie w strzyżeniu męskim

TERMINY:
CENA:

12.03.2017r

04.06.2017r

600 zł netto/osoba

6000 pkt Beauty Club Wella

10.09.2017r

26.11.2017r

www.hair-academy.jmpuchalka.pl

TERMINY
SZKOLEŃ 2017

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie,
albo masz więcej pytań zadzwoń:
+48 508 178 094

TEAM

CUSTOMER SERVICE I

Kontakt z klientem, poznanie potrzeb naszych klientów.

TERMINY:

CENA:

15.01.2017r

05.03.2017r

17.09.2017r

05.11.2017r

15.01.2017r

07.05.2017r

23.07.2017r

250 zł netto/osoba

2500 pkt Beauty Club Wella

CUSTOMER SERVICE II

Poznanie 4 etapów rozmowy z klientem w celu zwiększenia orientacji na sprzedaż produktów do włosów.

TERMINY:
CENA:

19.02.2017r

19.03.2017r

11.06.2017r

15.10.2017r

03.12.2017r

250 zł netto/osoba

2500 pkt Beauty Club Wella

TEAM MANAGER

Proponujemy nową indywidualną ofertę szkolenia menadżer twojego salonu techniki
codziennej pracy /komunikacja zarządzanie

TERMINY:

USTALENIA INDYWIDUALNE

CENA:

USTALENIA INDYWIDUALNE

SZKOLENIA LOOK & LEARN

Patrz i ucz się / pokaz indywidualny dla szkół i firm.

TERMINY:

USTALENIA INDYWIDUALNE

CENA:

USTALENIA INDYWIDUALNE

W ramach niespodzianki dedykowanej przez nas dla Państwa w dniu
trwania targów Festiwal Fryzjerski Hair Fair 2016 będzie można
skorzystać z kuponu promocyjnego w wysokości 20%

kupon promocyjny
w wysokości

20%

na wszystkie szkolenia Naszej Akademii oraz bezpośrednie zapisy.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszego stoiska celem
uzyskania informacji, konsultacji oraz zapoznania się
z naszą nową 2016/2017 ofertą szkoleniową i produktową.
Warunkiem rezerwacji miejsca na wybrane szkolenie
jest uiszczenie 20% zaliczki ceny promocyjnej w dniu trwania targów.

www.hair-academy.jmpuchalka.pl
telefon kontaktowy: +48 508 178 094

