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ANMÄLAN:  
. Anmäl dig på krafthaircare-utb.se 

. Fysiska utbildningar “på begäran”, - vi kommer till er, alternativt du 
   och din salong kommer till oss i Stockholm eller Malmö.  
   Du bokar och planerar datum med din säljrepresentant.  
. 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 följer såklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vid eventuella   
    förändringar kan kurser ställas in eller ändra format. 

UTBILDNING:    
Fanny Brander, 08-403 05 611, fanny.brander@jkraft.se  
Åsa Jandér, 08-403 05 618, asa.jander@jkraft.se
 
SÄLJREPRESENTANTER:    
Ulf Åstedt  0703-491905        
Johan Aronsson  0702-748500     
Christer Gustavsson  0708-491906      
Kim Rydstedt  0734-399991    
Leif Goldstein  0703-491903 
Gustav Sander  0703-130116      
David Nilsson  072-4018199
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Välkommen till våren 2022!

Äntligen tror vi att vi har ett mer normalt läge och att vi åter kan 

träffas som vanligt. Under kommande säsong kommer vi att blanda 

fysiska utbildningar  med digitala och vi hoppas att du hittar något  

i vårt kursutbud som kommer att passa dig.

Det är med stor entusiasm och energi  som vi  tar oss an vårens 

utbildningar. Välkomna att inspireras tillsammans med oss

/Davines utbildningsteam

DAVINES EDUCATION 
MISSION

SUPPORTING AND INSPIRING 
THE DAVINES COMMUNITY 
TO CONNECT & GROW 
FOR A SUSTAINABLE FUTURE
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 Petra Jönsson 

(föräldrarledig) 

Mirjam Eliasson Åsa Jandér Annie Ankervik Jesper Ekberg Anette Tyche Fanny Brander
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DAVINES MORNINGS PÅ PLATS 
Innehållet i våra fysiska Davines mornings är samma som de digitala  
mornings. Vi startar dagen tillsammans och inleder såklart med frukost. 
Under dessa morgnar går vi igenom grundkunskaper och ger er nyttiga 
tips och verktyg. Kom gärna med frågor och funderingar. Välkomna på 
en givande och härlig start på dagen tillsammans med oss.  
Tid:  kl. 08.30 - 10.30 
Pris: Kostnadsfritt (värde 395 kr)
Antal deltagare:  minst 7 personer
 
COLOUR SPACE SPRING 
Här berör vi våra färgsystem, färg och forminspiration. Med färgrecept och bilder  
berör vi vad som influerat oss under året. Detta passar dig bäst om du är van vid  
våra produkter och kan vår färg.

Datum och plats: Malmö 24/2, Umeå 24/2, Östersund 1/3, Motala 9/3, 
Gävle 9/3, Malmö 10/3, Stockholm 15/3, Luleå 15/3, Göteborg 16/3.

ESSENTIALS HAIRCARE 
Här går vi igenom det mest väsentliga och vardagliga behovet för alla hår. Att kombinera 
rätt produkt för olika säsonger, hårtyp och hur håret är behandlat. Vi delar fina tips på 
hur du kommunicerar till kund. Davines grundfilosofi är ett viktigt inslag genom hela 

Essentials-serien. Här stärker du din baskompetens för den vardagliga hårvården och får 
en tydlig bild av Davines grundvärderingar. Självklart innehåller denna morgonen våra 
senaste nyheter och uppdateringar.

Datum och plats: Gävle 19/1.

NATURALTECH
En produktgenomgång av serien Naturaltech där vi fördjupar oss i de aktiva ingredien-
serna och deras olika komplex. Vi fräschar upp och förbättrar kunskap om både hår och 
hårbotten, något denna serie både hjälper till att balansera och vårda. Vi pratar om de 
olika salongskurerna, hur vi ställer diagnos och rekommenderar rätt produkt till vår 
kund. Den vänder sig båda till er som är nya i Naturaltechs värld samt till er som behöver 
en grundlig och inspirerande uppfräschning av dina kunskaper. Här höjer du dina spe-
cialkunskaper och ökar din kompetens för problemlösning för dina kunders behov.

Datum och plats: Stockholm 1/2, Östersund 2/2, Växjö 8/2, Göteborg 10/2.

STYLING SPACE 
Denna morgon tar vi oss igenom vår stylingserie More Inside och hur vi kan tänka  
bortom etiketten och på vad konsistens, densitet, glans och stadga kan göra med håret. 
Vi djupdyker lite extra i lockiga hår. Inspirationslooks, tips och trix för olika kombina-
tioner och formuttryck. Att tänka utanför instruktionen för maximal användning och 
flexibilitet. Alla våra kunder som arbetar med Davines är välkomna denna morgon! 

Datum och plats: Stockholm 24/2, Göteborg 1/3, Malmö 2/3,   
Jönköping 16/3, Falun 17/3, Malmö 30/3.
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DAVINES MORNINGS DIGITALT 
Vi fortsätter våra populära digitala frukostar! Ta tillfället att möta och  
inspireras med oss tillsammans med frisörer från hela landet. Oavsett  
dina behov för just din salong. Du jobbar enkelt med oss i dator eller  
mobilen via Teams. Anmäl dig via bokningsportalen. Din anmälan och 
länk till utbildningen kommer direkt till din mail.

Tid:  kl. 08.30 - 9.45 
Pris: Kostnadsfritt

COLOUR SPACE SPRING 
Här berör vi våra färgsystem, färg och forminspiration. Med färgrecept och trend- 
rapporter berör vi vad som influerar oss framåt under året. Detta passar dig bäst om  
du är van våra produkter och kan vår färg. 
Datum: 24/3, 12/5 
  

MINISERIER  
Heart of Glass, OI-serien och Pasta&Love. Här berör vi våra mindre fristående 
speciallinjer. 
Datum: 18/1, 5/5   

 STYLING SPACE 
Denna morgon tar vi oss igenom vår stylingserie More Inside och hur vi kan tänka  
bortom etiketten och på vad konsistens, densitet, glans och stadga kan göra med  
håret. Vi djupdyker lite extra i lockiga hår. Inspirationslooks, tips och trix för olika 
kombinationer och formuttryck. Att tänka utanför instruktionen för maximal 
användning och flexibilitet. Alla våra kunder som arbetar med Davines är  
välkomna denna morgon! 
Datum: 6/4, 17/5   

ESSENTIALS HAIRCARE
Här går vi igenom det mest väsentliga och vardagliga behovet för alla hår. Att kombinera 
rätt produkt för olika säsonger, hårtyp och hur håret är behandlat. Vi delar fina tips på 
hur du kommunicerar till kund. Davines grundfilosofi är ett viktigt inslag genom hela 
Essentials-serien. Här stärker du din baskompetens för den vardagliga hårvården och får 
en tydlig bild av Davines grundvärderingar. Självklart innehåller denna morgonen våra 
senaste nyheter och uppdateringar.

Datum: 9/2, 11/5   
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PERMANENT
Lockarna är tillbaka. Under 2020/2021 ser vi mer och mer efterfrågan på permanent 
både hos tjejer och killar. Nu har du ett supertillfälle att vässa dina kunskaper om 
vår fantastiska produkter. Vi går igenom historik, produktkunskap och trender som 
passerat och som är tillbaka starkt inom permanent. Passar både dig som är nybörjare  
och dig som vill fräscha upp dina kunskaper. 
Datum: 27/1, 3/5   

SALONGSKURER 
Vill du utöka servicen, öka dina kunskaper om VARFÖR en kur är viktig?  
Då passar denna morgon perfekt. Här går vi igenom alla kurer som du kan göra som 
extrabehandlingar på din salong. Vi går igenom konsultation, innehåll/syfte samt 
användningstips. Öka din egen kompetens och kundens förståelse för vikten av rätt 
produkt vid rätt tillfälle. Fokuset ligger på Naturaltech och Circle Chronicles. 
Datum: 3/2, 18/5  

DAVINES MORNINGS DIGITALT forts. 

NATURALTECH 
En produktgenomgång av serien Naturaltech där vi fördjupar oss i de aktiva ingredien-
serna och deras olika komplex. Vi fräschar upp och förbättrar kunskap om både hår och 
hårbotten, något denna serie både hjälper till att balansera och vårda. Vi pratar om de 
olika salongskurerna, hur vi ställer diagnos och rekommenderar rätt produkt till vår 
kund. Den vänder sig båda till er som är nya i Naturaltechs värld samt till er som behöver 
en grundlig och inspirerande uppfräschning av dina kunskaper.  
Här höjer du dina specialkunskaper och ökar din kompetens för problemlösning för 
dina kunders behov.

Datum: 31/3   

SCALP 
Här tittar vi närmare och mer djupgående på olika hårbottenproblem för att du på din 
salong ska känna dig säkrare på att ge rätt hjälp till dina kunder. Vi vägleder dig på bästa 
sätt med problemlösning och produktval.

Datum: 15/2, 28/4   
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FRIHANDSBLEKNING 
Vi tar ett grepp om frihandstekniker och hur vi arbetar för att nå mjuka 
övergångar med hjälp av vår lerbaserade blekning Liberty. Vi går igenom 
indelningar och placering, vad som är viktigt att tänka på för att tryggt 
kunna arbeta på frihand. Det är kul och tidseffektivt att jobba på frihand 
och du kan snabbt nå naturliga resultat på ett enkelt sätt. Vi pratar bl.a om 
terminologi som moneypice, balayage, faceframing, painting etc för en 
helhetsuppfattning om  nutida tekniker.

Du får behålla dockan för att fortsätta öva på dina tekniker. 

Tid: kl. 9.00 - 17.00
Plats och datum: 
2/2 Stockholm (utbildare Annie)
23/2 Umeå (utbildare Annie)
3/3 Malmö (utbildare Mirjam)
23/3 Göteborg (utbildare Mirjam)

Antal deltagare: maximum 6 personer 

Pris: 3 495:- /pers

I priset ingår det lunch, fika, dockhuvud och låneställ.

Verktyg att ta med:  
. Pinnkam plast (ej metallpinne) 
. Bredtandad kam 
. Sektioneringsclips

 
. Fön 
. Borste
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SNACK OCH SUPPORT
Vi kommer till din salong och går igenom vad just ni behöver. 
Problemlösning? Introduktion till ny personal? Uppfräschning?  

Uppdatering? Inspiration?

En support i vardagen. Vi kommer till din salong på en tid som passar  
dig för 1 till 2 timmars support och samtal där vi tar upp det som just  
er salong har behov av. Vid detta tillfälle träffar du både din säljare och  
en utbildare. 

Minst 1 timme max 2 timmar.

Plats och datum: 
På begäran - på din salong eller på någon av våra studios 
i Malmö eller Stockholm.
Boka med din säljare.

Pris: kostnadsfritt
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KLIPP FUNDAMENTAL STEG 1
Vi börjar förmiddagen med ett teoripass som bygger på de geometriska  
former som alltid är närvarande när vi klipper hår. Detta teoripass är 
krävande och kommer att ge dig nya och nyttiga infallsvinklar på hur du 
bör tänka när du skapar en form. 
 
Därefter praktiserar vi teorin på docka under eftermiddagen. Dockan får 
du behålla för att fortsätta öva i lugn och ro. Denna kurs passar dig som 
vill fräscha upp dina kunskaper, få en stabil grund att luta dig mot  
och få dina klippningar att helt enkelt bli bättre. För att tillgodose dig  
denna kurs så rekommenderar vi att du är utbildad frisör och gärna har  
ett par års erfarenhet. 

Kursledare: Jesper Ekberg, mångårig erfaren frisör och en av jury- 
medlemmarna i “Årets Frisör”.

Tid:  kl. 09.00 - 17.00

Plats och datum: 
18/1 Stockholm
21/1 Göteborg
10/5 Malmö

Antal deltagare:  maximum 6 personer 

Pris: 3 995:- /pers

I priset ingår det lunch, fika, dockhuvud och låneställ.

Verktyg att ta med: 
. Fön med munstycke 
. Sax 
. Klippkam 
. Sektioneringsclips

•  Line/Graduation/ Layering  
•  Kroppsposition 
•  Huvudposition  

. Vattenflaska 

. Denmanborste eller liknande 

. Plattång
•  Sektionering/ indelningar   
•  Tips, tricks och inspiration
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KLIPP KREATIV STEG 2 PÅ BEGÄRAN
Förmiddagen inleds med en sammanfattning av teoripasset från  
Fundametals steg 1. Vi går igenom hur du kan förenkla ditt sätt att  
genomföra en konsultation med kund, och får en fördjupad kunskap  
i anatomi och passform.  Du får nya verktyg för att kunna utveckla  
dina klippningar på ett mer kreativt sätt. 
   

På eftermiddagen praktiserar vi sedan våra nya kreativa tekniker på docka. 
Du får behålla dockan för att fortsätta öva på i lugn och ro. Denna kurs 
riktar sig först och främst till dig som har gått Fundamentals steg 1 eller  
är utbildad frisör med 5 års yrkesvana eller mer.  

Kursledare: Jesper Ekberg, mångårig erfaren frisör och en av jury- 
medlemmarna i “Årets Frisör”.

Tid: kl. 09.00 - 17.00
 

Plats och datum: 
På begäran - på din salong eller på vår studio.
Boka med din säljare.

Antal deltagare: minimum 2 personer - maximum 6 personer 

Pris: för 2 personer: 9 995:-,  för 3 personer: 13 650:-,   
för 4 personer: 16 400:-, för 5 personer: 18 250:-, för 6 personer: 19 200:-

I priset ingår det lunch, fika, dockhuvud och låneställ.

Verktyg att ta med: 
. Fön med munstycke 
. Sax 
. Klippkam 
. Sektioneringsclips

•  “Disconnection”  
•  Salongsvänliga klippningar  
•  Kreativa indelningar och  
    klipptekniker

. Vattenflaska 

. Denmanborste eller liknande 

. Plattång

•  Konsultation 
•  Tips, tricks och inspiration 
•  Anatomi och passform
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PERMANENT PÅ BEGÄRAN
Permanenten har gjort comeback! 
Nu dammar vi av spolarna & tränar upp rulltekniken.  
Boka upp dig på en riktigt rolig kurs i

• Rulltekniker & fingerfärdighet 
• Styling för lockar & vågor
• Våra permanentsystem 
• Produktkunskap
• Skötsel & styling av lockar

Kursledare: Åsa Jandér 

Lets roll..... ;-)

STYLINGKURS PÅ BEGÄRAN
Vad är styling? I denna kurs går vi igenom grundpelarna i styling. Allt  
du behöver för enkel styling till avancerade uppsättningar. Termologi, 
produkt- och verktygskunskap. Kursen skapar trygghet i ditt arbete med 
styling och uppsättningar.

FLÄTKURS PÅ BEGÄRAN
Du lär dig flera olika flätningstekniker, samt förstå vikten av kroppsposition, 
sträckning och hur rätt produkt kan hjälpa dig perfekta ditt arbete. I varje 
flätteknik så går vi även igenom mer kreativa sätt att utveckla sitt flätande 
på genom att ex. tillföra löshår eller andra material. En kurs för dig som vill 
utmana din fingerfärdighet och öka din kreativitet.

Kursledare: Annie Ankervik 

Tid: kl. 10.00 - 17.00
Plats och datum:  
På begäran - på din salong eller på vår studio. Boka med din säljare.
Antal deltagare:  minst 2 personer - maximum 6 personer 
Pris: för 2 personer: 9 995:-,  för 3 personer: 13 650:-,   
för 4 personer: 16 400:-, för 5 personer: 18 250:-, för 6 personer: 19 200:-

Tid: heldag
Plats och datum:  
På begäran - på din salong eller på vår studio. Boka med din säljare.
Antal deltagare:  minst 2 personer - maximum 6 personer 
Pris: för 2 personer: 9 995:-,  för 3 personer: 13 650:-,   
för 4 personer: 16 400:-, för 5 personer: 18 250:-, för 6 personer: 19 200:-
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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, hur du optimerar, tips och tricks och vad du kan göra och tänka 
på för att växa i sociala medier. 

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. 

Pris: kostnadsfritt   Datum: 13/1, 16/2, 16/3, 26/4, 19/5   
Tid: kl. 09.00 - 10.00 

Jennie Ekstedt har arbetat med marknadsföring, 

grafisk- och digital kommunikation i över 15 år  

- och med sociala medier sedan det lanserades 

för företag. Utbildad Social Media Manager och 

arbetar sedan november 2020 på Kraft Group 

där hon ansvarar för företagets 11 varumärkens 

sociala medierkonton.
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klipp ut och spara!

För att anmäla dig till någon 

av våra utbildningar gå in på 

krafthaircare-utb.se

JANUARI
SOCIALA MEDIER  13/1  KL. 9.00 - 10.00    

MINISERIER  18/1  KL. 8.30 - 9.45   

PERMANENT  27/1  KL. 8.30 - 9.45   

MARS

STYLING  1/3  KL. 8.30 - 10.30  

COLOURSPACE SPRING  1/3  KL. 8.30 - 10.30 

STYLING  2/3  KL. 8.30 - 10.30 

FRIHANDSBLEKNING  3/3  KL. 9.00 - 17.00 

COLOURSPACE SPRING  9/3  KL. 8.30 - 10.30 

COLOURSPACE SPRING  9/3  KL. 8.30 - 10.30 

COLOURSPACE SPRING  10/3  KL. 8.30 - 10.30 

COLOURSPACE SPRING  15/3  KL. 8.30 - 10.30 

COLOURSPACE SPRING  15/3  KL. 8.30 - 10.30 

COLOURSPACE SPRING  16/3  KL. 8.30 - 10.30 

STYLING 16/3  KL. 8.30 - 10.30 

STYLING 17/3  KL. 8.30 - 10.30 

FRIHANDSBLEKNING  23/3  KL. 9.00 - 17.00 

STYLING 30/3  KL. 8.30 - 10.30

MAJ
PERMANENT  3/5  KL. 8.30 - 9.45   

MINISERIER  5/5  KL. 8.30 - 9.45  

ESSENTIAL 11/5  KL. 8.30 - 9.45   

COLOURSPACE SPRING 12/5  KL. 8.30 - 9.45 

STYLING  17/5  KL. 8.30 - 9.45   

SALONGSKURER  18/5  KL. 8.30 - 9.45   

SOCIALA MEDIER  19/5  KL. 9.00 - 10.00  

FEBRUARI

NATURALTECH  1/2  KL. 8.30 - 10.30 

NATURALTECH  2/2  KL. 8.30 - 10.30 

FRIHANDSBLEKNING 2/2  KL. 9.00 - 17.00 

NATURALTECH  8/2  KL. 8.30 - 10.30 

NATURALTECH  10/2  KL. 8.30 - 10.30 

FRIHANDSBLEKNING 23/2  KL. 9.00 - 16.00 

COLOURSPACE SPRING  24/2  KL. 8.30 - 10.30 

STYLING  24/2  KL. 8.30 - 10.30 

COLOURSPACE SPRING  24/2  KL. 8.30 - 10.30

APRIL
STYLING 6/4  KL. 8.30 - 9.45 

SOCIALA MEDIER  26/4  KL. 9.00 - 10.00 

SCALP 28/4  KL. 8.30 - 9.45

VÅREN 2022

= DIGITAL 

FUNDAMENTAL  18/1  KL. 9.00 - 17.00 

ESSENTIAL  19/1 KL. 8.30 - 10.30 

FUNDAMENTAL  21/1  KL. 9.00 - 17.00 

SALONGSKURER  3/2  KL. 8.30 - 9.45    

ESSENTIAL  9/2  KL. 8.30 - 9.45 

SCALP 15/2  KL. 8.30 - 9.45   

SOCIALA MEDIER  16/2  KL. 9.00 - 10.00

SOCIALA MEDIER  16/3  KL. 9.00 - 10.00   

COLOURSPACE SPRING 24/3  KL. 8.30 - 9.45   

NATURALTECH  31/3  KL. 8.30 - 9.45  

FUNDAMENTAL 10/5  KL. 9.00 - 17.00

= FYSISK 
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WORLD
WIDE
HAIR
TOUR
PARMA 2022 
4 - 7 JUNI

TOM CONNELL
Davines Hair Art Director

PÅ 
SCEN

ALLILON

MIRELA ZEN
WSC 2019 VINNARE
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Har du upptäckt vårt framgångsrika koncept? 
Du kan hållbarhetscertifiera din salong!

Håller du med om att hållbarhet är en av de viktigaste aspekterna av 
att driva företag idag? Nu kan du certifiera din salong genom Davines 
och Parmas Universitets globala certifieringsprogram. 

Genom certifieringen tar du reda på hur hållbar din salong är och 
ger dig en klar marknadsfördel. Programmet ger dig inte bara ett 
kommunikationsverktyg i form av ett certifikat. Det tvingar oss också 
att analysera vårt sätt att arbeta och förhoppningsvis kan processen 
bidra till att våra salonger blir hållbarare. Sätt ribban högt och bli en 
del av förändringen tillsammans med oss.

Hur går certifieringen till?  

Logga in på sustainablesalon.it  
Här kan du välja att läsa mer om programmet eller att påbörja din 
hållbarhetscertifiering genom att göra det initiala testet.

Testet består av 27 frågor. För att gå vidare måste du uppnå minst 50 
poäng. Når du inte 50 poäng så försöker du senare igen efter det att 
du gjort de nödvändiga förändringarna på salongen.

SUSTAINABLE SALON PROGRAM Når du 50 poäng kommer du att bli ombedd att att styrka dina 
svar genom att skicka in vissa dokument. När det är gjort avslutas 
certifieringen med en telefonintervju genomförd av Universitetet i 
Parma. Godkänns alla steg är du nu en håll-barhetscertifierad salong. 
Vilken typ av frågor ska jag svara på?  
Certifieringen bygger på 4 ben; vår planet, ledarskap, socialt 

ansvar och medarbetare. Det är en holistisk certifiering som 
sträcker sig längre än att bara arbeta med miljö.  
Vill du ha hjälp och bolla frågor med någon. Prata med din säljare  
så hjälper dom dig vidare.

Du kan certifieras i en av 3 olika nivåer.   
Om du når mellan 50-59 poäng blir du “Sustainability Supporter”.  
Når du 60-69 poäng blir du “Sustainability Pioneer”  och når du 
över 70 poäng certifieras du i den högsta kalssen, “Sustainability 

Visionary”.  
Själva certifieringen kostar symboliska 200 euro och gäller i 2 år. 
Sedan är det dags för en ny certifiering.

 
 För de salonger som når den högsta klassen av certifiering; “Sustainability 

Visionary” kommer Daviens att kompensera för allt CO2 utsläpp 
som salongen har under 1 år. Kompensationen görs genom köp av 
utsläppsrätter och räknas fram för varje salong med hjälp av Davines.



Vi fortsätter vårt samarbete med Allilon 
Besök deras hemsida, allilonplus.com 
Interaktiva digitala workshops
och online träning

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

www.davines.com   .    www.kraftgroup.se 


