WELLA PROFESSIONALS IN FRANK BRORMANN
PRIZNANI NEMŠKI FRIZER S 360° VOLUMENSKIM STRIŽENJEM, 4. oktober 2009, ProKOZMETIKA d.o.o., Šenčur
Frank Brormann, »mož z britvico«, je v našo malo deželo pod Alpami stopil prvič. Ni pa prišel le z namenom prikaza frizerskih uslug,
barvanja in striženja, pač pa je v svojem prvem »teoretičnem« delu predstavil koncepte in delovanje svojih frizerskih salonov. Informacijsko
bogato predavanje so zaznamovale teme o motiviranju vodstva in osebja, produktivnosti salona, konceptu prodaje in svetovanja,
kvalitetnem in uspešnem oglaševanju salona in njegovih uslug.
Prikaz striženja ali bolj natančno »drsenja z britvijo« po laseh in ustvarjanju volumna na tankih laseh je prikazal na osmih modelih v
drugem praktičnem delu seminarja. Britvico je razvil Frank Brormann sam, zanj pa jo proizvaja podjetje Tondeo. Visoko kvalitetno rezilobritev omogoča lahkotno drsenje oziroma rez posameznega lasu pod diagonalnim kotom. Z možnostjo 360° vrtenja »orodja« dodaja na
ta način lasem impulz v vse smeri in tako ustvarja volumen. Ročaj je vodljiv in lahkoten v zapestju.
Ker je Frank Brormann dolgoletni ambasador Wella Professionals in System Professional, smo na modelih prikazali najnovejše barvne
prelive Color Touch s štirimi servisi: a touch of vibrancy, nature, sun in gloss. Frankova asistentka Caroline Bongratz in vodja frizerskega
servisa ProKOZMETIKA d.o.o. Tjaša Košenina, sta poskrbeli za fenomenalne barvne rezultate. Tik pred zaključkom seminarja je Caroline,
strokovnjakinja na področju spenjanja, navdušila udeležence s prikazom svečane pričeske.

Ob klepetu s frizerji po seminarju smo čutili navdušenje in pozitivno energijo. Vsaj kanček zamisli in idej pa bodo zagotovo z veseljem
prenesli v svoje salone. Hvala vsem prisotnim.
Martina Sajevic, Foto: Marko Vitas

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL SHOW 111 LET IN ZORAN HAIR TEAM
Hair beauty d.o.o. napoveduje veliki Schwarzkopf Professional modni, lasni show 111 let, skupaj z Zoran hair teamom, ki bo dne
29.11.2009 (nedelja), v hotelu Habakuk v Mariboru.
Spoznali boste tudi 6 dodatnih, nastopajočih frizerskih gostov s predstavitvijo: novih trendov, modnih smernic SKP Essential Looks zima
2009/2010, BlondMe ter vseh novitet Igora sistema.
Informacije po e-mailu: hair.beauty@siol.net ali hairbeauty.teja@siol.net ter pri prodajnih zastopnikih Schwarzkopf Professional.
Vabimo pa vas tudi na ogled spletnih strani: www.ask-schwarzkopf.com, kjer je vsem frizerjem na voljo edinstvena strokovna pomoč,
ki omogoča izobraževanje, step by step tehnike dela, informacije o SKP produktih, inovacijah ter novih lasnih trendih. Z več kot 200.000
ogledi v prvem letu delovanja in dostopom v 13-ih jezikih, resnično predstavlja nov globalni standard izobraževanja.
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