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SUSTAINABLE BEAUTY
Vi på Davines tror på att leva i balans mellan skönhet  

och hållbarhet, det vi kallar hållbar skönhet, och att  

det kan förbättra våra liv och världen vi lever i.

Vår syn på skönhet finner sin inspiration i jämnvikt mellan innehåll, form  
och den italienska renässansen. Den skönhet vi tror på är baserad på enkelhet,  
harmoni och god smak, såväl som respekt och uppskattning för individen.  
Så vi hyllar och uppskattar det som gör var och en till den vi är.

Detta är anledningen till att vi  betraktar oss själva som ett verktyg för våra  
kunder att uttrycka sin egen individualitet. Genom att uppmuntra människor 
att ta hand om sig själva, om den miljö vi lever och arbetar i samt de saker vi  
älskar - skapar vi den skönhet som vi tror på. Vår mångkulturella nyfikenhet  
motiverar oss att utforska de många sanningar som gör vår värld.

SUSTAINABLE
BEAUTY

HÅLLBARHETSPROJEKT
Davines uppmuntrar sina samarbetspartners (distributörer och salonger) 

att engagera sig i projekt som stödjer socialt engagemang, kultur eller 

miljö. Läs mer på www.isustainbeauty.com

Davines Sverige stödjer Bee Urban, som i 
sin tur arbetar med att skydda bin och den 
biologiska mångfalden, och har hittills betalt 
in 160 000 kr. Alla dessa pengar går oavkortat 
till att plantera blomsterrika miljöer som i 
sin tur fungerar som mat för bina. 
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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.

Davines utbildningsansvarig:    Fanny Brander  08-40305611    fanny.brander@jkraft.se

Davines säljare:    Ulf Åstedt  0703-491905   .    Johan Aronsson  0702-748500   .    Christer Gustavsson  0708-491906

Kim Rydstedt  0734-399991   .    Leif Goldstein  0703-491903   .    Heinz Ädel  0703-786660   .    Gustav Sander  0703-130116 



1983

Grundade familjen Bollati Davines Group 
i Parma, Italien. Davines började som ett 
forskningslaboratorium som producerade 
exklusiva hår- och hudvårdsprodukter för 
välkända kosmetikföretag runt om i världen. 

1993

Davines föds som varumärke för 
professionella kunder. Producering av 
design och formula samt tillverkning sker 
på huvudkontoret och laboratorier i Parma.

1996

Lanserades hudvårdsserien [ comfort zone ] 
för exklusiva spaanläggningar och 
hudvårdssalonger.

2004 - 2007 
Davines blir ett internationellt varumärke 
och kontor öppnas i London, Paris, Mexico 
City och New York.

2010

Davines Akademien öppnas i London. 
Vi inleder ett exklusivt samarbete med 
Angelo Seminara, som blir Davines 
Artistic Director.

2013

Davines Akademien öppnas i Paris.

2014

Ny filial i Deventer, Nederländerna 
öppnas.

2015

Davines Akademien öppnas i  New York. 
Davines distribueras i 95 länder och består 
av mångkulturell personal från 31 olika 
länder. 

2016

Davines blir certifierad B Corp.

2018

Davines öppnar sitt nya hållbara kontor 
och laboratorium i Parma.
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VÅR BAKGRUND
Parma, Italia
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 Petra Jönsson 

Bollnäs

Malin Källberg 

Umeå

Mirjam Eliasson 

Göteborg

Matilda Lundahl 

Malmö

Hej! 

Vi vill börja med att tacka för en denna fantastiska höstsäsong som vi haft tillsammans med er!

Vi har setts på Davines Mornings, hands-on utbildningar, salongsutbildningar och 
kundevent, och självklart hos oss på studion i Stockholm och Malmö. Som avslutning  
på säsongen körde vi eventet Trendenser med inspiration både från hår, mat och 
inredning. Lyckat koncept!  

Inför vårsäsongen utvecklar vi klippkursen och adderar en kurs, Creative steg 2, vilket 
känns kul då kursen fått otroligt bra feedback. Frihandsblekning är populär och en 
innehållsrik utbildning där man får med sig många tekniker och förhoppningsvis nya 
vinklar för hur man kan arbeta på frihand. Till våren känns den ännu mer aktuellt med 
att slipa färdigheterna på uppljusning. Vi har ett begränsat antal platser på våra hands-
on utbildningar så boka din plats i tid! Och kom ihåg att ställa dig på återbudslistan om 
just ditt datum är fullbokat för tillfället.

Vi åker till fjällen i mars där vi blandar skön skidåkning med hårinspiration och annat 
gott, läs mer på sida 13. Kontakt din säljare om du är sugen på att hänga med!

Under våren kommer några nyheter som vi kommer dela med oss av när vi träffas och 
vi fortsätter i vanlig ordning med salongssupport  och våra Davines Mornings. Vi älskar 
att snacka färg, styling, tips och tricks med er, och vi ser framemot att ses under våren! 
PS. Detta kursprogram ligger även digitalt som en pdf på vår hemsida www.kraftgroup.se

/Davines utbildningsteam 

Lisa Bergman 

Stockholm

Fanny Brander 

Stockholm

Annie Ankervik 

Stockholm

Jesper Ekberg 

Stockholm

Åsa Jandér 

Stockholm

DAVINES EDUCATION 
MISSION

SUPPORTING AND INSPIRING 
THE DAVINES COMMUNITY 
TO CONNECT & GROW 
FOR A SUSTAINABLE FUTURE
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Vi fortsätter även denna säsong med vårt starka och populära kon-

cept med Davines Mornings. Vi startar dagen tillsammans och inleder 

såklart med frukost. Under dessa morgnar går vi igenom grundkun-

skaper och ger er nyttiga tips och verktyg så att ni på ett bättre sätt 

arbeta med våra system och produkter. Ta gärna med era frågor och 

funderingar, i mån av tid ägnar vi en stund till att besvara dessa. Få 

en givande och härlig start på dagen tillsammans med oss och andra 

frisörer som arbetar med Davines. Välkommen! 

COLOUR SPACE INTRO
På förfrågan- kontakta din säljare för att boka din utbildning.  

En introduktionsutbildning till Davines Colour Space, här går vi igenom vårt permanenta 
färgsystem Mask with Vibrachrom/A New Colour, vår intensivtoning View 

och blekningssystemet The Century of Light. På tre timmar tar vi er igenom teorin, 
teknologi och ger er rätta nycklar så att ni kan känna er trygga med att börja arbeta med 
våra färgsystem. Utbildningen riktar sig till frisören som är ny med Davines eller den som 
önskar en grundläggande repetition. Välkommen!

COLOUR SPACE SPRING
Nytt namn! (tidigare Colour space 3)  

Välkommen till denna utbildning där vi lägger fokus på våra färg-och blekningssytem. I 
korthet går vi igenom teori och teknologi, sedan delar vi med oss av tips och tricks och 
besvarar frågeställningar som ni kan tänkas ha. Inför våren står vi frisörer ofta inför 
stora uppljusningsarbeten och vi pratar om appliceringstekniker som vi gillar att arbeta 
med. Och självklart berättar vi för er om våra kommande nyheter som lanseras! Denna 
morgon välkomnar vi alla våra kunder som arbetar med Davines.

DAVINES 
MORNINGS
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NATURALTECH
En produktgenomgång av serien Naturaltech där vi fördjupar oss i de aktiva ingredienser 
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. Det vänder sig båda till kunder som är nya till Naturaltechs värld samt till de som 
behöver en grundlig och inspirerande recap av serien. 

DAVINES KONCEPT
Vi tycker att det är viktigt att känna till vår värdegrund. Under denna frukost berättar 
vi om Davines historia och våra konceptuella grundstenar för att ni ska känna er trygga, 
inspirerade och kanske något utmanade i ert sätt att själva kommunicera varumärket.  
Vi lyfter även, vad vi brukar kalla för ”Davines DNA”- Essentials. Vi lägger fokus på de 
produkter som står något mer blygsamma i hyllan. Frukostutbildningen vänder sig både 
till dig som är ny i vår värld samt till er som varit med oss ett tag och behöver en injektion 
i sin Davineskunskap. Kom, det blir kul!  

 

DAVINES 
MORNINGS
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STOCKHOLM 

Colour Space Spring     4/2 
Naturaltech      20/2 
Davines Koncept   24/3 
Colour Space Spring     2/4

GÖTEBORG 
Colour Space Spring   20/2 
Davines Koncept     3/3 
Naturaltech    26/3 
Colour Space Spring   16/4 
 

VÄSTERÅS 

Davines Koncept     5/2

JÖNKÖPING 

Colour Space Spring     5/3

UMEÅ 

Colour Space Spring   20/2

ÖRNSKÖLDSVIK 

Davines Koncept
Kontakta din säljare för  

mer information!

MALMÖ 
Colour Space Spring   25/2 
Davines Koncept   26/3

KARLSKRONA 

Colour Space Spring   16/4 
 

NORRKÖPING 

Naturaltech    19/3 

KALMAR 

Davines Koncept   25/2

LULEÅ 

Colour Space Spring      4/2 
Naturaltech                18/2

SUNDSVALL 

Colour Space Spring   27/2

ÖSTERSUND 

Colour Space Spring   10/3

Tid:  kl. 08.30 - 10.30 
Pris:  Kostnadsfritt  
(värde 395 kr)

   

DAVINES 
MORNINGS
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KLIPP FUNDAMENTAL STEG  1
Nytt namn! Förra säsongen hette denna kurs enbart “Klippkurs”. I år har vi döpt om den för att vi har skapat en 

uppföljande kurs till denna. Ni som gått denna kurs kan anmäla er till klippkurs CREATIVE steg 2.

Vi börjar förmiddagen med teoripass som bygger på de geometriska  
former som alltid är närvarande när vi klipper hår och går på djupet när 
det gäller grunderna. Detta teoripass är krävande och kommer att ge  
dig nya och nyttiga infallsvinklar på hur du tänker när du skapar en form. 
 
Därefter praktiserar vi teorin på docka under eftermiddagen. Dockan får 
du sen ta med hem för att fortsätta öva på i lugn och ro. Denna kurs passar 
dig som vill fräscha upp dina kunskaper, få en stabil grund att luta dig på  
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.

Tid:  kl. 09.00 - 17.00

Plats och datum: 
Stockholm 10/2 och 25/3 
Malmö 3/3
Göteborg 17/3

Max antal deltagare:  6 personer 

Pris: 2995 kr. I priset ingår det lunch, fika och docka.

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

KLIPP 
FUNDAMENTAL  steg 1

HIGHLIGHTS
•  Line/Graduation/ Layering  
•  Kroppsposition 
•  Huvudposition  

. Vattenflaska 

. Denmanborste eller liknande 

. Plattång
•  Sektionering/ indelningar   
•  Tips, tricks och inspiration



KLIPP  
KREATIV steg 2
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KLIPP KREATIV STEG 2
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 sedan ta med dig dockan hem 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 gärna 5 års yrkesvana eller mer.

Tid: kl. 09.00 - 17.00
 

Plats och datum: 
Stockholm 19/2 och 20/4  
Malmö 4/3 
Göteborg 18/3 
Umeå 23/4

Max antal deltagare:  6 personer 

Pris: 2995 kr. I priset ingår det lunch, fika och docka.

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

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

. Vattenflaska 

. Denmanborste eller liknande 

. Plattång

•  Konsultation 
•  Tips, tricks och inspiration 
•  Anatomi och passform
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FRIHANDSBLEKNING

FRIHANDSTEKNIKER
Vi tar ett grepp om frihandstekniker, 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 och få den ljushet du önskar på håret. Det är 
kul och tidseffektivt att jobba på frihand, du kan snabbt nå naturliga 
resultat på ett enkelt sätt. Vi pratar bl.a. om balayage, money piece, 
korrigeringsarbete och annat skoj. Frihandsteknikerna är här för att 
stanna. Välkommen!
 
Du får med dig dockan hem för att fortsätta öva på dina tekniker. 

Tid: kl. 10.00 - 17.00
 

Plats och datum: 
Stockholm 11/2 och 31/3
Göteborg 4/3
Malmö 2/4

Max antal deltagare:  6 personer (12 personer - Göteborg)

Pris: 2995 kr

Lunch, fika och docka ingår i priset.

Verktyg att ta med:  
. Pinnkam 
. Bredtandad kam 
. Sektioneringsclips

 
. Fön 
. Borste



ZOOM-Utbildning
Tid: kl. 09.00 - 10.00  
21/1
12/2
11/3
22/4
13/5

SOCIALA MEDIER 
Välkommen till en frukostutbildning med Amanda Kraft, vår social  
media manager, här går vi igenom allt du behöver veta för att utveckla 
dina sociala medier, och hur ni kan sticka ut i dagens snabba flöde. Vi 
pratar även  om hur Facebook och Instagrams algoritmer fungerar och  
hur vi kan använda dem till vår verksamhets fördel.

Vi fortsätter även vår digitala utbildning via Zoom, här fördjupar vi oss 
i olika funktioner på sociala medier som hjälper dig att få fler kunder att 
upptäcka din salong och därmed öka försäljningen. Se till att ha ett aktivt 

instagramkonto och din mobil nära till hands.

Tid: kl. 08.30 - 11.30

Pris: 395 kr (frukost ingår)

Plats och datum: 
Malmö 17/3
Stockholm 15/4

SOCIALA MEDIER  

ONLINE

12 / COLOUR CORRECTION12 / SOCIALA MEDIER

Pris:  Kostnadsfritt
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HEMAVAN

VÄLKOMMEN TILL SÖDRA LAPPLAND  
OCH HEMAVAN
Skidorten som fostrat Sveriges främsta skidtalanger under åren, och är 

en riktig pärla! Här finner du skidåkning för både nybörjaren såväl till 

den avancerade skidåkaren. Önskar man andra upplevelser kan man 

bl.a. köra skoter, åka längdskidor, köra ett heli-ski åk, eller ta ett dopp 

på badhuset. 

Denna helg bjuder vi in till avslappnade och inspirerande dagar med 
föreläsningar, goda middagar, after-ski och givetvis hårinspiration. 
Tidigare år har denna helg varit en succé så se till att boka din plats i tid 
då vi är har begränsat antal platser. Välkommen att hänga med oss till 
fjällvärlden!

Anmälan via din säljare. 

TRANSPORT TILL OCH FRÅN HEMAVAN OMBESÖRJER DU PÅ EGEN HAND.   
FLYGPLATS FINNS CENTRALT I ORTEN.

Datum: 12/3 - 15/3 2020
Pris: 5995 kr inkl boende på Trolltunet (flerbäddsrum),  
frukost, liftkort, middagar(dryck ingår ej), föreläsningar och inspiration. 
 
Program:

Torsdag 12/3:

21.00 Välkomstskål och introduktion av helgen 

Fredag 13/3:

09.00-12.00 Hårinspiration
12.00-16.00 Fria aktiviteter 
16.00 Bastu och badtunna (frivilligt) 
19.00 Femrätters meny på topprestaurangen Björk
 

Lördag 14/3:

09.00-12.00 Föreläsningar
12.00-15.00 Fria aktiviteter
15.00 After ski 
19.00 Trerätters middag på Stig Inn
 
Söndag15/3:
Utcheckning och hemresa
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WWHT NEW YORK
WWHT 2020 går av stapeln i inget mindre än New York den 25 – 27 
oktober. På scen finner vi bland andra Allilon, Michael Polsinelli och så 
klart Davines nya Hair Art Director Tom Connell.

World Wide Hair Tour är det största Davines-evenemanget som äger 
rum var 18:e månad och samlar tusentals av frisörer och partners från 
hela världen. Vackra städer runt om i världen, som är ikoniska för mode, 
film, konst väljs som destination. Under WWHT kan du förvänta dig en 
mängd visningar, evenemang och samtal, vilket alla representerar Davines 
och vår gemenskap. 

Davines World Wide Hair Tour är en unik möjlighet att träffa likasinnade 
kreativa frisörer, byta trender, idéer och projekt i ett evenemang som 
ägnas åt skönhet: ett värde som Davines översätter till harmoni, god smak 
och individualitet.

NEW YORK 2020 
WORLD WIDE HAIR TOUR 
25 – 27 OKTOBER

SAVE THE DATE:  25 - 27 OKTOBER 2020

Kontakta din säljare för ytterligare information.
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WWW.DAVINES.COM
FACEBOOK.COM/DAVINESOFFICIAL

WE KEEP ON
WALKING

A SINGLE SHAMPOO IS A 100% CARBON NEUTRAL 
PRODUCT, DESIGNED TO REDUCE ITS 

ENVIRONMENTAL IMPACT 
DURING THE ENTIRE LIFE CYCLE. 

IT IS OUR BEST UNION OF 
PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY. FOR NOW.



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

www.davines.com   .    www.kraftgroup.se 


