
EDUCATE.
CREATE.
ELEVATE.

KURSPROGRAM VÅREN 2020



UPPTÄCK UNITE  
Välkommen till en introduktion och produktinspiration till Unite. Vi går igenom varumärkets historia, presen-
terar Unites hela serie och ger er inspiration på 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:  
Stockholm 12 mars
Malmö  17 mars 
Umeå  24 mars

Utbildningslokaler: Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm, Kalendegatan 25, Malmö,  
Harriets, Västra Norrlandsgatan 5, Umeå

Tid: 8.30 - 10.30

Pris: Kostnadsfri (värde 395:-)

Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se



STYLING & UPDO’S  
LÅNGA HÅR
Heldagskurs med vår utbildare Molly som är den ständigt fullbokade bröllopsstylisten. Vi går igenom grund-
teknikerna 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 uppsätt-
ningar med eget hands-on arbete. Välkommen att boka din plats!

Plats och datum:  
Stockholm 12 mars  (välkommen på “Upptäck Unite” samma morgon med start kl 8.30)
Malmö  17 mars  (välkommen på “Upptäck Unite” samma morgon med start kl 8.30)

Utbildningslokaler: Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm, Kalendegatan 25, Malmö

Tid: 11.00 - 17.00

Pris: 2495:-

Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se



Har du drömt om att jobba backstage på Fashion Week? 
 
Här kommer din chans. Utforska de senaste trenderna på catwalken tillsammans med UNITES Creative 
Director Gary Baker under två intensiva dagar. Detta kommer att förbereda dig på en enastående chans 
att jobba backstage på Fashion Week i New York, London eller Milano tillsammans med UNITES team. 
Alla som har gått denna kurs blir certifierade att tillhöra teamet.

Datum: 8/6 - 9/6
Plats: Krafts utbildningslokaler, Erik Dahlbergsallen 15, Stockholm
Pris: 8000 SEK

Senaste anmälningsdag 31 mars 2020 (vi förbehåller oss rätten att avboka om kursen inte blir full)
OBS. Du står själv för alla kostnader då du jobbar på Fashion Week och det utgår inget arvode. 
Begränsat antal platser på varje visning, först till kvarn. 

Prata med din säljare för ytterligare information!

JO IN  US  FOR

FASHION WEEK EXPER IENCE



GARY BAKER 
UNITE Creative Director 
Gary Baker- Creative Director för UNITE. Han står bakom alla plåtningar och bilder Unite använder i sin kommu-
nikation, han leder utbildningar och koordinerar team för modeveckor både i New York, London och Milano. 
 
Gary är en prisbelönt, internationellt erkänd session stylist, utbildare och kreatör med en imponerande karriär 
som sträcker sig över mer än tre decennier. Gary reser världen runt och delar sina inspirerande och kreativa 
tekniker, skapar looks på modeveckor med designers som Burberry, Dior och Belstaff, och arbetar med ett 
hett kändisklientel såsom Muse, Depeche Mode, Cate Blanchett. 



KUNDRESA 
Följ med oss till soliga Kalifornien 27:e till den 31:a januari 2021. 

Vi ger dig som kund en unik chans att besöka Unites huvudkontor i Carlsbad 
för inspiration och utbildning. Hur mycket kostar det? Det avgör du själv! 

Resans utgångspris är 9995 kr men du har möjlighet att påverka priset genom 
att köpa in/sälja produkter under året.

Agenda innehåller utöver besök på huvudkontoret; stylingkurs på akademin, shopping  
och gemensamma måltider.

Kontakta din säljare för mer information om anmälan, villkor och agenda.
 

  



UNITE ACADEMY 
UNITE Academy- beläget i Carlsbad i soliga Kalifornien är en del i huvudkontoret som är en stor anläggning 
på över 3000 kvadrameter. Här inryms en stor och luftig akademi med löpande styling- och klippkurser 
under året. Här vidareutbildas hundratals stylister och frisörer, ägare och chefer som gemensamt vill 
utveckla sin verksamhet och finslipa sina färdigheter.

ANMÄLAN TILL ALLA KURSER
 
Anmäl dig på krafthaircare-utb.se till UPPTÄCK UNITE och STYLING & UPDO´S

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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Kraft Group  .  Kalendegatan 25, 211 35  Malmö  .  Erik Dalbergsallén 15, 115 20  Stockholm

 


