Slip kreativiteten løs!
Velkommen til Revlon og forårets mange spændende kursustilbud, hvor vi står klar med et
team af fantastisk dygtige undervisere, som er klar til at udfordre dig og dine faglige kundskaber.
Med vores kurser, får du mulighed for at udvikle og booste dine færdigheder
med et skud af kreativitet, der vil gøre din hverdag sjovere og mere udfordrende.
Forårets kurser tilbyder stor variation og fleksibilitet. Nogle kurser kan afholdes i din salon,
mens andre gør sig bedst på locations, hvor vi samler en større gruppe kunder.
Vær først med de nye trends og lad os sammen slippe kreativiteten løs!

Jennie Hörstedt
Education Manager Scandinavia

Sunmi Jacobson
Technical and C r eative Ma n a g er S c a n d i n a vi a

Revlon

Inspiration

/REVLON KOLLEKTION
BESKRIVELSE/
Vores skandinaviske team præsenterer to gange om året den internationale kollektion fra
Revlon Professional.
Kollektionerne er udviklet sammen med WGSN,
som er verdens største trendbureau. Når vi
mødes til en inspirationsaften, taler vi dels om
trends inden for mode og accessories, men
også mønstre og design er en vigtig kilde til inspiration i vores kollektioner. Alt dette omsætter vi til et inspirerende show, tolket ud fra en
skandinavisk synsvinkel. Idéen er, at du skal få
inspiration med hjem til salonen som du kan anvende på dine kunder.
FOR HVEM:
For alle der gerne vil opleve og lade sig inspirere
af sæsonens trends og teknikker.
UNDERVISERE:
Team Revlon Scandinavia med Martine Martinsen
i spidsen.
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TID:
18.30-21.00 (præsentationen starter 19.00)
2 timers inspiration og let mad.
DATO:
4/4 Fredricia
23/4 Køge TBC
PRIS:
Deltagelse er gratis, men ved udeblivelse faktureres du 495 kr.
TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com

Revlon

Color Days
BESKRIVELSE/
To dage med fuld fokus på farve. Vi starter
den første dag med gennemgang af teori og
efter frokost afprøver vi teorien i praksis med
farvning af modeller. Den anden dag starter
med en demo af vores seneste kollektion fra
Revlon Professional og efter frokost følger
hands-on på modeller.
FOR HVEM:
Saloner som arbejder med Revlon Professional
farver.
UNDERVISER:
Helle Bøgvad, Silkeborg
Martine Martinsen, Greve

DATO:
20-21/3 Silkeborg
9-10/4 Greve
ANTAL:
Mindst 5 max. 8 personer
PRIS:
8100 kr.
MEDBRING:
Dit værktøj, saksebælte, føntørrer, børster, glattejern, klips og spidskam.
TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com
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American Crew

American Crew
Education 2017
DESCRIPTION/
At AMERICAN CREW, our passion goes beyond products. For more than two decades, we’ve had a
bigger impact on men’s hair than any other brand in the world. We’ve shaped the skills of thousands
of stylists, developed education based on men’s needs and we’ve helped understand how men think
and what they want.
In 2017 we presented a complete reworked education platform with MMG - MASTER OF MENS GROOMING. American Crew Menswork offers education and inspiration for stylists with every level of experience. As with American Crew hair care and styling products, our approach to education is developed specifically for male clients and their unique needs.
Stylists can learn the very basics of the American Crew approach to male-specific grooming and styling in our foundation classes. Mastery comes with hard work and dedication.
We look forward to partnering with you in 2018.
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American Crew

The Complete
Cutting Method
BESKRIVELSE/
I de senere år er det blevet legitimt for mænd
at gå mere op i deres udseende, og de sætter
derfor også højere krav til både kvaliteten af
deres klipning og selve oplevelsen ved at gå til
frisøren.
På dette intensive tre-dages kursus bliver du
endnu mere skarp på, hvordan du kan anvende
dine forskellige arbejdsværktøjer og dygtiggøre
dig inden for maskulin form og grundlæggende
klippeteknikker.
Første dag arbejder vi med grundteknikker og
den fundamentale opbygning af maskuline klipninger.
Anden og tredje dag bliver lidt mere avancerede. Her bliver du introduceret for mere struktur
og retningsbestemte teknikker. Vi arbejder med
kniv som supplement til saks og maskine
Det handler om, at være i stand til at skabe stilfulde, maskuline klipninger, som dine herrekunder sætter pris på hver dag.
KURSUSINDHOLD:
3 dages uddannelse med demo og hands-on.
FOR HVEM:
For dig som er premium kunde og har nogle års
erfaring i branchen. Dette kursus anbefales ikke
for elever eller nyuddannede frisører.
UNDERVISERE:
Vores Skandinaviske All-Stars eller All-Stars fra
vores internationale team. Derfor bliver uddannelserne som udgangspunkt afholdt på engelsk.
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TID:
Lørdag kl. 10.00 - 18.00
Søndag kl. 09.00 - 18.00
Mandag kl. 09.00 - 16.00
STED:
Frisør Kopffüssling
– v. Henny Aslak –
H.C.Ørstedsvej 22D kld. 1879 Frederiksberg C
DATO:
10-12/3 København
ANTAL:
Mindst 5 max. 7 personer
PRIS:
12500kr. Der vill være frokost alle tre dage.
På dette kursus kan du bruge dit uddannelsesbidrag.
DETTE SKAL DU MEDBRINGE:
Føntørrer. Øvrigt værktøj findes på studiet.
TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com

På salon

Farveteori
/PÅ SALON

BESKRIVELSE/
Her får du de teoretiske grundprincipper i farverne fra Revlon Professional. Vi gennemgår,
hvordan du opnår det bedst mulige resultat når
det gælder lysere farve, forpigmentering, mørkere farve og sidst, men ikke mindst, afrensning
og afblegning. Du får også tips til farvebehandlinger og instruktioner i, hvordan vi arbejder.
Resultatet bliver, at du kan føle dig tryg med
vores farver fra dag 1!

TID:
Ca. 4 timer
STED:
I din salon
PRIS:
5600 kr.
For nye farvekunder er teorien uden omkostninger.

Vi præsenterer følgende produkter:
Colorsmetique, Young Color, Afblegning, Color
Remover, Soft Toner, Soft Lightener samt vores
tilbehørsprodukter (Barrier Cream, Post Color
Shampoo, Anti-porosity Milk og Color Clean).
FOR HVEM:
For alle! For begyndere og for jer, der har har
arbejdet med vores farver længe, men har brug
for en opfriskning af teorien - måske er der
kommet nyheder til siden sidst. Tanken er at få
bedre forståelse og kendskab, men også generelt nyttige tips til både veteranen og nybegynderen.
UNDERVISER:
Teknikker fra Revlon Professional.
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TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com

På salon

Kollektionstræning
/PÅ SALON

BESKRIVELSE/
Det internationale kunstneriske team fra Revlon
Professional lancerer to kollektioner hvert år
- en i efteråret og en i foråret, som hentes til
Skandinavien via vores teknikkere. En kollektion består normalt af farveteknik, klipninger og
styling eller opsætninger. Det varierer fra år til
år mellem grafiske klipninger og kreative farveteknikker. Vi deler ud af vores idéer og inspiration, som du senere kan bruge på dine kunder.
KURSUSINDHOLD:
De seneste klippeteknikker fra Revlon Professional og lidt mere avancerede farveinddelinger.
Brug din egen kreativitet for at give flere kontraster i dine farvninger og klipninger, afhængigt af hvilket resultat du vil opnå.
FOR HVEM:
Frisører der har nogle års erfaring i branchen,
men som vil holde sig a jour med de seneste
trends, men også for de nye i branchen, der vil
udfordre sig selv.
UNDERVISERE:
Det kunstneriske freelanceteam fra Revlon Professional.
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TID:
Heldagsarrangement - 6-8 timer
STED:
I din salon
ANTAL:
Mindst 5 max. 8 personer
PRIS:
8000 kr.
På dette kursus kan du bruge dit uddannelsesbidrag.
Bemærk at der findes et begrænset antal dage
for kollektionstræning i salonen, så det er først til
mølle-princippet.
FORBEREDELSE I SALONEN:
Modeller egnet til kollektionen, alternativt at I selv
sørger for dukkehoved og -stativ.
TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com

På salon

Revealing Color
/RED AND COPPER

BESKRIVELSE/
Dette er en uddannelse i vores herlige røde og
kobber farver. Vi gennemgår, hvordan du opnår
det bedst mulige resultat når det gælder disse
farver, vi lærer dig forskellige påføringsteknikker, og vi arbejder med alt indenfor de seneste
trends, men selvfølgelig også udfra jeres specifikke behov. På dette kursus mikses teori med
hands-on på de live modeller som I sørger for.

TID:
Heldagsarrangement, 6-8 timer

FOR HVEM:
For alle! For begyndere og for jer, der har har
arbejdet med vores farver længe, men har brug
for en opfriskning i teorien - måske er der kommet nyheder til siden sidst. Tanken er at få bedre forståelse og kendskab, men også generelt
nyttige tips til både veteranen og nybegynderen.

PRIS:
7500 kr.

UNDERVISER:
Tekniker fra Revlon Professional.

STED:
I din salon
ANTAL:
Mindst 5 max. 8 personer

På dette kursus kan du bruge dit uddannelsesbidrag.
FORBEREDELSE I SALONEN:
Egne modeller egnet til denne farveteknik, alternativt at I selv medbringer dukkehoved og -stativ.
TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com
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På salon

Revealing Color
/BROWN

BESKRIVELSE/
Dette er et kursus, hvor vi sætter fokus på vores
smukke brune farver og nuancer. Vi gennemgår,
hvordan du opnår det bedst mulige resultat når
det gælder disse farver. Vi lærer jer forskellige
påføringsteknikkerog arbejder med alt indenfor
de seneste trends, men selvfølgelig også udefra
jeres specifikke behov. På dette kursus mikses
teori med hands-on på de live modeller som I
sørger for.
FOR HVEM:
For alle! For begyndere og for jer, der har har
arbejdet med vores farver længe, men har brug
for en opfriskning i teorien - måske er der kommet nyheder til siden sidst. Tanken er at få bedre forståelse og kendskab, men også generelt
nyttige tips til både veteranen og nybegynderen.
UNDERVISER:
Tekniker fra Revlon Professional.
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TID:
Heldagsarrangement, 6-8 timer
STED:
I din salon
ANTAL:
Mindst 5 max. 8 personer
PRIS:
7500 kr.
På dette kursus kan du bruge dit uddannelsesbidrag.
FORBEDREDELSE I SALONEN:
Egne modeller egnet til denne farveteknik, alternativt at I selv medbringer dukkehoved og -stativ.
TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com

På salon

Revealing Color
/BLONDES

BESKRIVELSE/
Dette er en uddannelse i vores smukke blonde
og lyse farver og nuancer. Vi gennemgår, hvordan du opnår det bedst mulige resultat når det
gælder disse farver. Vi lærer jer forskellige påføringsteknikker. Vi arbejder med alt indenfor
de seneste trends, men selvfølgelig også udefra
jeres specifikke behov. På dette kursus mikses
teori med hands-on på de live modeller som I
sørger for.
FOR HVEM:
For alle! For begyndere og for jer, der har har
arbejdet med vores farver længe, men har brug
for en opfriskning i teorien - måske er der kommet nyheder til siden sidst. Tanken er at få bedre forståelse og kendskab, men også generelt
nyttige tips til både veteranen og nybegynderen.
UNDERVISER:
Tekniker fra Revlon Professional.
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TID:
Heldagsarrangement, 6-8 timer
STED:
På din salon
ANTAL:
Mindst 5 max. 8 personer
PRIS:
7500 kr.
På dette kursus kan du bruge dit uddannelsesbidrag.
FORBEREDELSE I SALONEN:
Egne modeller egnet til denne farveteknik, alternativt at I selv medbringer dukkehoved og -stativ.
TILMELDING:
Kontakt Education Manager Jennie Hörstedt på
+46 725-70 88 00 eller jennie.hoerstedt@revlon.com

Martines teknikker telefon: 52 19 80 12

www.revlonprofessionalbrands.dk

@revlonprofessionalscandinavia

@AmericanCrewScandinavia

@revlonprofessionalscandinavia

@americancrew_scan

