KURSPROGRAM VINTER/VÅR 2022

FASTSATTE KURS OG EVENTS MED PÅMELDING PÅ VÅR NETTSIDE.

KRISTIANSAND
Vi ønsker hjertelig velkommen til inspirerende og lærerike kursdager på Clarion Ernst Hotel
i Kristiansand 31/ - 1.4
Det blir visning og Hands on med Showpony Grunder Stephanie Mason og Jake Williams fra Australia,
introduksjon av vår nye makeupserie Sandstone og gjennomgang av Zenz fargeserie.

Torsdag 31.mars 18.00 – 20.00

Visning med Showpony «Beauty in every age»
Showpony Extension produserer hårextensions av premium kvalitet. Vi får se flere produkter fra Showpony
vist på forskjellige modeller. Produktene blir demonstrert av Stephanie og Jake, og det blir fokus på
anvendelighet, variasjoner og muligheter med hårextensions. Jake er en fantastisk formidler så her er det
bare å glede seg!

Middag 20.30 Fredag 1.april

Showpony Workshop med Jake Williams 09.00 – 12.00
Jake går gjennom filosofi, produkter, og markedsføring av Showpony, samt praktisk arbeid med veiledning .

Lunsj 12.00 – 13.00
Introduksjon Sandstone 13.00 – 14.30
Makeupartist Hege Hyltén går gjennom Sandstone filosofi og sortiment.

Fargekurs Zenz Theraphy 14.30 – 16.30
Fargekurs i Zenz Theraphy. Fargeserien blir presentert og demonstrert av vår ambassadør og tekniker
Hannah Louise Hansen.
Pris: 1699,- inkluderer alle kurs samt middag torsdag og lunsj fredag.
Overnatting kr 1190,- bookes direkte på tlf 38128601 eller resepsjon.ernst@choice.no med reseransenummer
1039GR017101
Påmeldingsfrist: 28.februar 2022

ICON FESTIVAL I TRONDHEIM
Dato: 25.mai kl 18.00 –
Sted: Lager11
Pris: 990,- inkl mat og en enhet drikke

Velkommen til inspirerende hårfestival på Lager11, møteplassen på Sluppen i
Trondheim, med streetfood, egen scene, DJ og god stemning!
Det blir visninger av erfarne stylister og frisører fra inn- og utland som viser nye trender,
deler produktkunnskap, tips, triks og masse inspirasjon til salonghverdagen! Showpony
sin egen Master Educator kommer direkte fra Australia, fantastiske Marianne Jensen
kommer fra Danmark og vi lover flere spennende overraskelser utover kvelden.
Vi gleder oss til en helaften med show, ulike stands, mingel og god mat!
Living Proof - Showpony - Hufs - Oway - O&M - ZenzTheraphy – Sandstone

KURS I KRØLLER
Kursholder Claire Brown

Claire har jobbet som frisør i over 14 år og har gjennom utdannelse og erfaring, samt
kontinuerlig kursing, opparbeidet seg mye kunnskap om krøller.

Dato: 24.april 10.00 – 16.00
Påmeldingsfrist: 1.april
Dato: 5.juni 10.00 – 16.00
Påmeldingsfrist: 12.mai
Sted: Parkveien 25, Oslo
Pris: 3750,- inkl lunsj.

På tide å utvikle kompetansen på krøllete hår? Kursholder Claire Brown gjennomfører
klippekurs hvor du lærer å klippe, style og behandle krøller i sin naturlige form.
Her får du en gjennomgang i teori, deriblant kunnskap om hårets porøsitet,
produktveiledning, vasking av teksturert hår og grunnleggende klippeteknikker, bla dry-cut.
Etter gjennomført kurs vil du føle deg tryggere på å jobbe med alle typer krøllete hår!

OVERSIKT OVER KURS ETTER AVTALE. MELD DEG GJERNE PÅ KURSENE DU ØNSKER PÅ VÅR NETTSIDE.

HUFS PRODUKTKURS
Lær mer om nyheten Hufs! Vi gir deg en
gjennomgang av det norske unisex merke. Serien
er fri for parabener, sulfat og MI og er utviklet av
frisører for frisører

SHOWPONY
For å lykkes med extensions er det viktig å
ha god kjennskap til produktene og vite
hvordan de skal settes inn. Det er et
presisjonsarbeid, og krever kompetanse og
kunnskap og vi vil her gå gjennom både
teori og praksis med deg.

MAKEUPKURS
Vi tilbyr kurs i vårt nye makeupmerke Sandstone!
Her går vi gjennom hele produktserien med
fokus både på ulike makeupteknikker og mersalg
i salong og butikk.
Kanskje du ønsker kurs i brudemakeup eller
trenger inspirasjon til sesongens trender? Vi
skreddersyr kurs tilpasset deg

ZENZTHERAPHY PRODUKTKURS
Vi tar deg gjennom ZenzTheraphy sin verden
og har fokus på hele bredden av produktene
serien har.
Her vil du få mer kjennskap til filosofien bak
serien og vi gir deg salgstrening og tips og
triks til mersalg av produktene.

ZENZTHERAPHY FARGEKURS
Teori og praksis for deg som ønsker å bli
kjent med fargene i Zenz-familien, eller
kanskje allerede kjenner til fargene og
ønsker å gå mer i dybden av et fargesystem
uten Ammoniak, Resorcinol, PPD og
parfyme.

FLETTETEKNIKKER
Ønsker du å lære nye fletteteknikker? Vi
holder gjerne kurs i ulike teknikker som
f.eks Infinity Braid/ Diamond Braid som er
en nydelig flette til mellomlangt og langt
hår.
Her kan du få inspirasjon til hverdag og fest
og også kunnskap om hvilke produkter som
kan brukes til de ulike stylingene.

FARGETEKNIKKER
Dette kurset dekker forskjellige
fargeteknikker som Balayage,
foliestriper, foilyage, babylights,
forskjellige fargedesign, helfarge,
helbleking, farge av grått hår osv.
Alle fargeseriene våre er uten
amoniakk og PPD/ Resorcinol.

OPPSETNINGER
Ønsker du mer inspirasjon og kompetanse på
brud og oppsetninger? Vi tilbyr kurs i
brudestyling og generelle oppsetninger etter
ønske.

SOME KURS
Kort introduksjon i bruk av Instagram som
markedsføringsverktøy. Oppbygging av
profil, innføring i relevante apper, reels,
Unfold og Storyswag.
Her vil vi gå gjennom viktigheten av det å
være synlig på sosiale medier og hvordan
overføre dette til direkte salg i salong.

OWAY PRODUKTKURS
Introduksjon om Biodynamisk og bærekraftig
produksjon. Gjennomgang av
hele produktserien med salgstrening og mersalg i
salong. Vi går også igjennom bruken av
produktene enten du er nysgjerrig på serien eller
ønsker å gå mer i dybden av serien.

OWAY BEAUTY
Vi går gjennom filosofien
rundt den nye, relanserte
hudpleieserien til Oway,
generelle hudpleierutiner,
bruken av de ulike
produktene og salgstrening
med fokus på mersalg.

OWAY FARGEKURS
Vi går igjennom fargeserien til
Oway enten du ønsker å bli kjent
med serien, eller allerede har
hatt Oway en stund og ønsker å
lære mer i dybden.

LIVING PROOF PRODUKTKURS
Vi går gjennom filosofi og bruk av
produkter fra USAs mestselgende
hårpleieserie.
Hvorfor er ikke silikon bra for håret?
Hva skjer når du etterstatter silikon
med patenterte molekyler?
Dette og mer får du lære om denne
fantastiske serien med hårpleie og
styling

O & M FARGEKURS
Fargekurs for deg som er nysgjerrig
på fargeserien til O&M, og eller har
lyst til å gå mer i dybden og bli enda
bedre på våre farger.
Her vil det bli en teoretisk del og praksis
på modeller om dere ønsker dette.

O & M PRODUKTKURS
Her lærer du om hele vår produktserie O & M
med salgstrening og tips til bruk i salong. Vi
går også igjennom filosofien og merkets
oppbygging i sin helhet.

FINNER DU IKKE KURSET DU LETER ETTER?
Ta gjerne kontakt så skreddersyr vi kurs for deg og din salong.
Tlf: 33 13 95 10/ 90 93 87 41
Mail: hegeh@iconhairspa.no

