KURSPROGRAM HØST 2022

FASTSATTE KURS OG EVENTS MED PÅMELDING PÅ VÅR NETTSIDE.

Bli med Showpony og kjendisstylisten Marianne Jensen til vakre Palma i
april 2023!
Vi har gleden av å invitere våre kunder med til Middelhavets vakreste perle, Palma
De Mallorca! Her fyller vi dagene med inspirasjon og kunnskap i varme og vakre
omgivelser.
Showpony sitt eget team fra Australia tar oss med på ulike workshops i
hårextensions og vi går gjennom business-strategier for å øke vekst i din salong. Det
blir Yoga hver morgen for de som vil være med på det og hyggelige kvelder i Palma
by.
Kjendisstylisten Marianne Jensen er også med og viser teknikker og tips til både
styling og klipp. Marianne er kjent for sin genuine formidlingsevne på scenen og
deler sine erfaringer fra bla Danske Fashion Week.

Dato: 24.-28.april 2023
Sted: Meliá Calviá Beach Hotel
Pris: 13.990,- eks. fly
Bindende påmelding med påmeldingsfrist 1.februar 2023
Påmelding via din salgsrepresentant, direkte på vår nettside under kurs, på telefonnummer
33 13 95 10 eller post@iconhairspa.no

Workshop i Sosiale Medier i Larvik
Vil du lære mer om markedsføring via sosiale medier? Vil du komme i gang med
Reels? Vi inviterer til inspirerende og hyggelig kurskveld i Larvik hvor målet er å bli
tryggere på bruk av sosiale medier som markedsføringsverktøy.
Her blir det også hands on for å lære å lage reels, fototips, og innføring i
støtteapper som Unfold, Wordswag/Storyswag
Dette kurset er nyttig uansett hvor mye erfaring du har med sosiale medier, og
du får konkrete verktøy til å lykkes med din SoMe- markedsføring.

Dato: 24.oktober 18.30-20.20
Påmeldingsfrist 15.oktober
Dato: 14.november 18.30-20.30
Sted: Hegdalringen 19, Larvik
Pris 590,-

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: 23.oktober 10.00 – 16.00
Påmeldingsfrist: 1.oktober

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!

KURS ETTER AVTALE.
MELD DEG GJERNE PÅ KURSENE DU ØNSKER PÅ VÅR NETTSIDE.
HUFS PRODUKTKURS
Lær mer om vårt norske merke 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 som krever kompetanse og
kunnskap og vi vil her gå gjennom både teori
og praksis med deg.

MAKEUPKURS
Vi tilbyr kurs i vårt 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.

ZENZ THERAPHY PRODUKTKURS
Vi tar deg gjennom ZenzTheraphy sin
verden og har fokus på hele bredden av
produktene serien.
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 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 bruk 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, bruk 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.

e

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 fargeseriene 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.

IT´S A 10 PRODUKTKURS
Lær mer om kult-serien fra USA! Den
nye serien i Norge, er svært godt
etablert i salongmarkedet i USA og
Storbritannia. Det selges hele 13
millioner flasker hvert år av den
populære Leave-In sprayen

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

