Os reis de Londres
Vencedor dos prêmios UK’s Most Wanted Show Team e
British Hairdressing Awards, o HOB Salons é uma das redes
de salões mais badaladas do Reino Unido. Sob a direção
artística de Akin Konizi, conta com 19 estabelecimentos por
toda a região. Veja por que a marca faz tanto sucesso.
Filosofia de trabalho
“Criamos tendências baseadas em cabelos que estão acima
da beleza e que podem ser adaptados a qualquer indivíduo.
Apostamos em um excelente atendimento ao cliente, e
acreditamos que ele deve se sentir como se estivesse em
um hotel de luxo. Nosso programa educacional foi criado
para motivar e inspirar os cabeleireiros a atingirem seu
potencial pleno e a procurarem um diferencial, além de terem
consciência da coloração e dos cortes que realizam.”
Técnicas e estilos
“A indústria da beleza tem presenciado um movimento que
procura trazer de volta o prestígio do ofício de cabeleireiro.
Como dominamos a técnica clássica, estamos sob os
holofotes. Baseamos nosso método de ensino nas técnicas
fundamentais, com as quais é possível realizar qualquer
coloração ou corte de cabelo. Essa filosofia é chamada de
‘conscious cutting’ [corte consciente, em português], com
a qual nossos alunos aprendem a ter responsabilidade por
cada trabalho.”

Várias de nossas técnicas
podem ser aplicadas nos
cabelos dos brasileiros.”

Beleza na escola
“Em 2007, inauguramos o HOB London Academy, que
facilita a formação de todos os funcionários da empresa e
oferece cursos para profissionais nacionais e internacionais.
A academia fica em Camden Lock, uma área reconhecida
internacionalmente por ser um ‘caldeirão’ de criatividade,
moda e expressão artística. Lá, basta colocar os pés na
rua para encontrar uma infinidade de modelos potenciais
dispostos a experimentar novas técnicas em seus cabelos.
Oferecemos cursos de corte e coloração que abordam
desde o estilo clássico, com técnicas fundamentais, até o
avançado, com conteúdo moderno. Também oferecemos
formações especializadas em corte masculino, cabelos
longos e fotografia. Os cursos são indicados para todos os
níveis de conhecimento.”
Uma questão de adaptação
“Várias de nossas técnicas podem ser aplicadas nos cabelos
dos brasileiros. Além disso, nossos ensinamentos sempre
atendem às demandas dos alunos, que provêm de diversos
lugares do mundo.”

