
VLASOVÝ MÁG 
ALCHYMISTOU

Jak porozumět ingrediencím v 
kosmetice a jejich účinkům na lidské 
zdraví.
Jak klientům vysvětlit, v čem se liší 
komerční a přírodní kosmetika, a jak 
je můžete motivovat ke správnému 
výběru.
Jak se vyznat ve všech ECO a BIO cer-
tifikacích.
Jak správně diagnostikovat vlasy a být  
klientům poradcem.
Jak o vlasy správně pečovat.
Jak propojit holistický přístup a udrži-
telnost s činností kadeřníka.

TERMÍN: 13.3. a 21.5.2019
ŠKOLITEL: Filip Gregor

MÍSTO KONÁNÍ:
ORGANICS / NATULIQUE Academy 

(Loretánská 13, Praha 1)
CENA: 1 900 Kč

REGISTRACE: david@happy-hair.cz

LEVEL 2
Co se dozvíte?

SETKÁNÍ 
S NATULIQUE

N A T U L I Q U E  A K A D E M I E

Seznámíte se s historií a filozofií značky 
Natulique.
Dozvíte se základní informace o ingre-
diencích běžně používaných ve vlasové 
kosmetice a jak účinkují na vaše zdraví.
Představíme vám produkty a technologické 
postupy.
Na modelkách uvidíte, jak přírodní barvy 
NATULIQUE fungují v praxi.
V ceně školení jsou produkty Natulique 
dle Vašeho výběru v ceně 900 Kč včetně 
DPH nebo sleva 900 KČ na testovací 
balíček zakoupený v den konání školení.
Dále je v ceně také občerstvení, skripta, 
manuály a certifikát o absolvování školení.

TERMÍNY: 8.2., 20.3., 30.4., 4.6. a 
26.6.2019 (9:00 - 12:00)
ŠKOLITEL: Filip Gregor

MÍSTO KONÁNÍ:
ORGANICS / NATULIQUE Academy 

(Loretánská 13, Praha 1)
CENA: 1900 Kč

REGISTRACE: david@happy-hair.cz

LEVEL 1
Přijďte se přesvědčit, 
že méně chemie 
znamená lepší výsledky.

CERTIFIED ORGANIC BEAUTY CERTIFIED ORGANIC BEAUTY

Pro účast na školení je nutné mít certifikát o absolvování školení LEVEL 1.
Přihláška je závazná, při zrušení méně než 5 dnů před konáním akce platba propadá.

V ceně je občerstvení, skripta, manuály a certifikát o absolvování školení.Přihláška je závazná, při zrušení méně než 5 dnů před konáním akce platba propadá.



TAJEMSTVÍ 
KREATIVNÍHO 
BARVENÍ

Jak precizně zvládnout balayage.
Jak “graduovat” barvu a vychytat 
barevné přechody.
Jak dodat vlasům pomocí správného 
barvení pohyb a texturu.
Jak správně vlasy odbarvit, 
natónovat a dosáhnout dokonalé 
blond.
Jak pracovat s mix tóny a barvami 
DOUCE. 
Jak ještě lépe poradit, prodat sami 
sebe i své produkty a tím získat 
další nadšené klientky.

Ukážeme, povíme, vyzkoušíte. 
Stačí jen přijít. 

TERMÍN: 17.5.2019 (9:00 - 17:00)
ŠKOLITELKA: Martina Kozlíková 

(Lotos Beauty) 
MÍSTO KONÁNÍ: 

ORGANICS / NATULIQUE Academy 
(Loretánská 13, Praha 1)

CENA: 5 900 Kč
REGISTRACE: david@happy-hair.cz

LEVEL 4

Zveme vás na technické školení pod 
vedením zkušených kadeřníků. Dozvíte 
se něco z teorie a práci s barvami si 
vyzkoušíte i v praxi.

Co nového vás naučíme? 

Co zjistíte?

VLASOVÝ MÁG 
„BYZNYSMENEM“

Proč je důležité rozvíjet obchodní myšlení.
Jak získat nové klienty a udržet si ty stávající.
Jak zavést bonusové programy pro své 
zákazníky.
Jak zákazníky motivovat k nákupu a 
efektivně prodávat.
Jak se správně ohodnotit a nebát se zdražit.
Typologie zákazníka a typy interakce.
Základy marketingu a reklamy (FB, 
Instagram, web).

Buďte úspěšnější ve svém podnikání. 
Přijďte a dozvíte se jak.

TERMÍN: 30.5.2019 (9:00 - 14:00)
ŠKOLITELÉ: Michaela Tetzeli, Filip Gregor

MÍSTO KONÁNÍ:
ORGANICS / NATULIQUE Academy

(Loretánská 13, Praha 1)
CENA: 2 500 Kč

REGISTRACE: david@happy-hair.cz

LEVEL 3

Na tomto školení si rozšíříte obzory v oblastech 
podnikání, což napomůže zvýšení růstu vašich 
příjmů.

CERTIFIED ORGANIC BEAUTYCERTIFIED ORGANIC BEAUTY

N A T U L I Q U E  A K A D E M I E

Pro účast na školení je nutné mít certifikát o absolvování školení LEVEL 1.
Platba 50% nevratnou zálohou při přihlášení, doplatek 3 týdny před školením.

Na školení je nutné mít vlastní pracovní nářadí (fény, kartáče, hřebeny, pinety, kulmy/žehličky).
Přihláška je závazná, při zrušení méně než 14 dnů před konáním akce platba propadá.

V ceně je veškerý materiál, modelky, občerstvení, skripta, manuály a certifikát o absolvování školení.

Pro účast na školení je nutné mít certifikát o absolvování školení LEVEL 1 a být klientem Happy Hair.
Přihláška je závazná, při zrušení méně než 5 dnů před konáním akce platba propadá.

V ceně je občerstvení, skripta, manuály a certifikát o absolvování školení.


