EDUCATE.
CREATE.
ELEVATE.

KURSPROGRAM HÖSTEN 2020

UPPTÄCK UNITE
Välkommen till en introduktion och produktinspiration av Unite. Vi går igenom varumärkets historia, presenterar Unites hela serie och ger er inspiration om hur man kan arbeta med produkterna. Vi kommer att
lägga lite extra tid på storsäljarna och eventuella nyheter. Givetvis finns det tid för er att ställa frågor. Denna
morgon passar bra för dig som redan är kund och som vill ha en uppfräschning av din kunskap. Men
vi välkomnar även dig som är intresserad av Unite och vill få en känsla för varumärket. Varmt välkomna!
Plats och datum:
5 nov
Göteborg		
12 nov
Umeå		
Stockholm 26 nov

Tid:
8.30 - 10.30
8.30 - 10.30
8.30 - 10.30

Utbildningslokaler: Mahiki, Södra Hamngatan 2, Göteborg - Harriets, Västra Norrlandsgatan 5, Umeå Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm,
Pris: Kostnadsfri (värde 395:-)
Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

STYLING & UPDO’S
Heldagskurs med vår utbildare Molly som är den ständigt fullbokade bröllopsstylisten. Vi går igenom grundteknikerna för att bygga en hållbar uppsättning och ger inspiration hur du själv kan sätta ditt eget signum
på dina uppsättningar. Vi arbetar på långhåriga dockor och blandar teori, demonstration av olika uppsättningar med eget hands-on arbete. Välkommen att boka din plats!
Plats och datum: 		
Göteborg
24 nov 		
Stockholm
26 nov

Tid:
10.00 - 17.00
11.00 - 17.00

(välkommen på “Upptäck Unite” samma morgon med start kl 8.30)

Utbildningslokaler: Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm - Mahiki, Södra Hamngatan 2,, Göteborg
Pris: 2495:Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

EDITORIAL WORK med UNITE
och TONY LUNDSTRÖM
Inspirationskväll med Tony Lundström i Stockholm onsdag den 4 november, med start kl 18.30.
Vi bjuder på lättare förtäring och vin, eller alkoholfritt alternativ. Tony kommer att visa och prata om
hur man bygger upp looks inför plåtningar, pratar om hans favortiprodukter från UNITE och hur
han arbetar med dem. Samt att han har med sig en modell och gör en look&learn. Välkommen!
Plats och datum:
Stockholm 4 nov

Tid:
18.30 - 20.30

Plats: Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm,
Pris: Kostnadsfri (värde 795:-)
Anmälan: Begränsat antal platser, boka din plats i tid på krafthaircare-utb.se

TONY LUNDSTRÖM

Han började sin karriär på frisörskolan
i Luleå, och har sedan dess arbetat på
erkända salonger både i Stockholm
och London.
Han har assisterat Vidal Sassoons kreativa team och arbetat på en mängd
modeveckor. Han har drivit en egen
salong i Stockholm, Tony and Friends,
som snabbt blev en av de ledande i
Stockholm.
De senaste åren har Tony lagt sitt
fokus på mode och foto och har
arbetat bl.a. med kunder som
Hugo Boss, H&M, Acne, Rodebjer,
Madonna, Veronica Maggio och
Nina Persson.
Sedan 6 år tillbaka har Tony sin bas
i Berlin, men reser runtom i världen
för sina jobb.

Manage the

Damage

Effektivt reparerande och stärkande
produkter som är framtagna för att
rengöra och ge näring till mycket
skadat och torrt hår.

RE:UNITE Shampoo | REPAIR. RESET.
TM

Ett stärkande schampo som väcker liv
i en torr hårbotten och ett livlöst hår.

RE:UNITE Conditioner | REPAIR. REVIVE.
TM

Ett lätt men extremt vårdande balsam
som reparerar och skyddar håret.

RE:UNITE Treatment | REPAIR. RECOVER.
TM

En intensivt stärkande inpackning som snabbt och effektivt
transformerar skadat och överbehandlat hår.

unite_sweden

unitesverige

ANMÄLAN
Anmäl dig på krafthaircare-utb.se
Anmälan är bindande. Vid avbokning av kurs 14 dagar eller senare före kursdatum debiteras 50% av
ordinarie kurspris. Vid avbokning 7 dagar eller senare före kursdatum debiteras 100% av kurspriset.
Alla kurspriser är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs vid mindre än fyra deltagare.
Meddela gärna eventuella allergier vid anmälan.
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www.kraftgroup.se
Kraft Group . Kalendegatan 25, 211 35 Malmö . Erik Dalbergsallén 15, 115 20 Stockholm

