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KURSPROGRAM VÅREN 2021

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!
Datum: 1/2, 23/3

Pris: kostnadsfritt

Tid: 8.30 - 9.45

Plats: Kursen hålls digitalt. Dagen innan kurstillfället kommer en länk att mailas till dig.
Du följer den länken för att komma till vår digitala plattform och utbildning.
Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

STYLING LIVE
Låt dig inspireras av vår utbildare Molly som är den ständigt fullbokade bröllopsstylisten. Vi tittar på grundprinciperna för att bygga en hållbar uppsättning och inspirerar dig till att själv sätta ditt signum på uppsättningar. Molly visar och tipsar om stylingar som passar både till vardag och till fest. Självklart arbetar
hon med Unites produkter under hela denna digitala utbildning och tipsar om sina egna favoriter.
Datum: 16/2

Pris: kostnadsfritt

Tid: 18.00 - 19.30

Plats: Kursen hålls digitalt. Dagen innan kurstillfället kommer en länk att mailas till dig.
Du följer den länken för att komma till vår digitala plattform och utbildning.
Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

VÅGOR, LOCKAR, STRUKTUR
Form är oändligt och kommer alltid vara aktuellt. Men att skapa den hållbara och perfekta strukturen kräver
produktkunskap och teknik för att göra det kul och enkelt. Spendera denna stund med oss på Unite och
låt Molly inspirera. Hon kommer gå igenom olika former och strukturer som är perfekta för salongsbruk och
även tips till kunden hemma. Du får också tips om vilka produkter som ska användas för att preparera och
avsluta med för bästa resultat.
Eventet är digitalt men du kommer fortfarande att få en bra bild över detaljerna och naturligtvis kommer
du att kunna ställa frågor till vår utbildare Molly under utbildningens gång. Vi jobbar med olika typer av tänger för att visa en variation av resultat. Det här kommer du kunna ha stor nytta av i din vardag på salongen.
Välkommen!
Datum: 4/3

Pris: kostnadsfritt

Tid: 18.00 - 19.30

Plats: Kursen hålls digitalt. Dagen innan kurstillfället kommer en länk att mailas till dig.
Du följer den länken för att komma till vår digitala plattform och utbildning.
Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

SOCIALA MEDIER DIGITALT
Välkommen till en digital utbildning via Teams med vår Social Media Manager. Här går vi igenom hur
Facebook och Instagrams algoritmer fungerar och hur vi kan använda dem till vår verksamhets fördel.
Var väljer du att starta din morgon? En frukost med dina kollegor på salongen eller i soffan hemma?
Ladda ner appen “TEAMS“ till din mobil. Via dator behöver du bara följa en länk från din mail.
Klicka på länken när kursen startar så guidar vi dig genom utbildningen.
För att kunna tillgodogöra dig kursen fullt ut är det viktigt att din salong redan har ett aktivt
Facebook- och Instagramkonto för företag.
Datum: 13/1, 3/2, 14/4, 12/5

Pris: kostnadsfritt

Tid: kl. 09.00 - 10.00

Plats: Kursen hålls digitalt. Dagen innan kurstillfället kommer en länk att mailas till dig.
Du följer den länken för att komma till vår digitala plattform och utbildning.
Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se

7SECONDS™ System
Schampo, balsam och styling
För alla hårtyper

BOING™ Curl System
Schampo, balsam och styling
för lockiga och vågiga hår

RE:UNITE Repair System
™

Schampo, balsam och inpackning/vård
För torrt och skadat hår

LAZER Straight ™ System
Schampo, balsam och styling
för raka, mjuka och glansiga hår

STYING Hybrid (Wet/Dry)
Flexibla stylingprodukter
för alla stilar, stadga och finish

BOOSTA™ System

Schampo, balsam och styling
Ger fyllighet till håret

WEEKENDER

Djuprengörande schampo som tar
bort fria radikaler och produktrester
för ett rent och fräscht hår.

BLONDA™ Toning System

Schampo, balsam och inpackning/vård

U:DRY

ULUXURY

Schampo och balsam
för mjukt och följsamt hår

TM

DRY SHAMPOO

STYING Finish (Dry)

Finishprodukter för struktur, volym.
Med olika typer av stadga

Schampo och leave-in-detangler
för hundar
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