kursusprogram
efterår 2020
Tilmelding til kursus sker på:
tlf.: 8624 9055 eller Mail: kursus@design-pro.dk

OBS: Vi tager alle vores forholdsregler og derfor er der et begrænset antal pladser på kurserne.
I tilfælde af at Sundhedsmyndighederne ændrer retningslinjerne i forhold til Covid 19, kan vi være nødsaget til at aflyse kurserne.
Der er desværre ingen adgang på lageret, men varer kan som altid bestilles på forhånd og afhentes i forbindelse med kurser.

Husk at medbringe:

Kappe, farveforklæde, sakse, kamme, børster, føn, klippemaskiner, glattejern m.m. på kurserne, der inkluderer arbejde på model eller hoved.

Afmelding:

Hurtigst muligt. Ved afmelding af kursus 2 uger før skal der betales 25% af kursusprisen. Ved afmelding af kursus 1 uge før, skal der betales
100% af kursusprisen. Tilmelding til kurserne er bindende. Betalingsfristen er 8 dage.

Aflysning:

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser, senest 14 dage før ved for få tilmeldinger. Alle får besked ved aflysning.

Varebestilling:

Hvis du ønsker at bestille varer med hjem fra et kursus, skal ordren afleveres på kontoret om morgenen, og vil så være færdigpakket
og klar når kurset slutter.
Din samarbejdspartner
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Louise
Hartmann

Louise Hartmann’s kreative klippeog farveverden - Look and learn
Du har denne dag mulighed for at komme helt tæt på, og opleve
Louise Hartmanns kreative tilgang til frisørfaget. Louise er en sand
mester i at kombinere nytænkning, klædelighed og kreativitet, så
ny inspiration opstår. En spændende dag krydret med nye klippeog farveteknikker - en dag du ikke MÅ gå glip af.
Dato: mandag den 28. september
Tid: 10.00-15.00 – rundstykke fra kl. 9.45
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25 B, 8220 Brabrand
Pris: 945 kr. Inkl. rundstykke og let frokost
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Begrænsede pladser.

Rasmus
Luther

Mandehørm
Look and learn
Rasmus vil denne dag tage dig med ind i mændenes verden.
En dag fyldt med skønne tips og teknikker til mændene i din
salon, så du kan lave en fuldendt/perfekt behandling på både
skæg og hår.
Dato: tirsdag den 20. oktober
Tid: Kl. 9.30-15.00 – rundstykke fra kl. 9.15
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25b, Brabrand
Pris: 945 kr. Inkl. rundstykke og let frokost
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Begrænsede pladser.

Beate
Sørensen

Curly Girl – Er du også nysgerrig?
Look and learn
Beate vil denne dag vise og guide jer igennem en del af Curly
Girl verdenen, både hvad angår klipning, produkter og brugen
heraf. Jeg hedder Beate, har været i faget i 10 år, og så nørder
jeg hår. Jeg er blevet fanget af krøller, og elsker at give mine
kunder det hår de drømmer om. Curly Girl metoden har taget
Danmark med storm, og som frisør bliver man nødt til at følge
med, så jeg kommer med udstrakte arme og vil gerne starte
jeres rejse ind i den her krøllede verden, så vi sammen kan
indtage krøllernes land.
Dato: mandag den 26. Oktober
Tid: Kl. 09.30-14.00 – rundstykke fra kl. 9.15
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25b, Brabrand
Pris: 1095 kr. Inkl. rundstykke og let frokost
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Begrænset antal pladser.

