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UPPTÄCK 
UNITE
Välkommen till en introduktion och pro-
duktinspiration 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 stor-
säljarna 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 varu-
märket. I år kör vi en live frukost på  
plats på kontoret i Stockholm och en 
digital träff. Varmt välkomna! 
 
Datum: 29/3

Plats: Erik Dahlbergsallén 15, Stockholm

Pris: kostnadsfritt (värde 395 kr)    

Tid: 8.30 - 10.30

Datum: 15/2  

Plats: Digitalt  

Pris: kostnadsfritt     

Tid: 8.30 - 9.45

Anmälan: 
Anmäl dig på krafthaircare-utb.se



BRUD & FEST  
Inspiration inför brud- och fest-
säsongen.

Efter nästan två års digitala träffar så är det 
äntligen dags för oss att ge oss ut i vårt 
avlånga land för att träffa er alla och ge er 
lite inspiration inför vårens och sommarens 
bröllop och fester. 

Under två timmar kommer vi att visa uppsätt-
ningar, styling och makeup. Vår utbildare, Molly, 
visar från grunden hur man får en frisyr att hål-
la hela dagen och tipsar om trender för 2022. 
Nadja, vår utbildare på makeup-varumärket 
PÜR, kommer att visa looks som passar extra 
bra vid bröllop och fest.  

Det kommer att finnas gott om möjlighet att 
ställa frågor under kvällen eftersom vi träffas  
i mindre grupper. Välkommen på en riktigt 
inspirerande och lärorik kväll där vi bjuder på 
lättare förtäring.

Plats och Datum:  

. Umeå 22 februari

. Stockholm 8 mars 

. Luleå 16 mars 

. Malmö 22 mars 

. Göteborg 26 april 

Pris: 995 kr     Tid: 18.00 - 20.00

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, 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

Anmälan: Anmäl dig på krafthaircare-utb.se



7SECONDS™ System
Schampo, balsam och styling

För alla hårtyper

RE:UNITE™ Repair System
Schampo, balsam och inpackning/vård 

För torrt och skadat hår

STYING  Hybrid (Wet/Dry)
Flexibla stylingprodukter 

för alla stilar, stadga och finish

U:DRYTM

DRY SHAMPOO
BOING™ Curl System
Schampo, balsam och styling  

för lockiga och vågiga hår

RE:UNITE™ SILKY:SMOOTH
Schampo, balsam och heat activator 

Ger ett mjukt, friskt hår utan friss



LAZER Straight™ System 
Schampo, balsam och styling  

för raka, mjuka och glansiga hår

BOOSTA™ System
Schampo, balsam och styling

Ger fyllighet till håret

BLONDA™ Toning System
Schampo, balsam och inpackning/vård

ULUXURY
Schampo och balsam 

för mjukt och följsamt hår

WEEKENDER
Djuprengörande schampo som tar 
bort fria radikaler och produktrester 

för ett rent och fräscht hår.

STYING Finish (Dry)
Finishprodukter för struktur, volym.  

Med olika typer av stadga

Schampo och leave-in-detangler
för hundar
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Kraft Group  .  Kalendegatan 25, 211 35  Malmö  .  Erik Dalbergsallén 15, 115 20  Stockholm

 


