NOVICE IN DOGODKI
Po novo znanje na Nizozemsko
Da znanja ni nikoli dovolj, se zavedamo tudi pri Sensciensu. Ime Senscience je izpeljanka iz besed sensuality - čutnost in scienceznanost. Če želimo frizerji biti izobraženi, se moramo nenehno učiti in izpopolnjevati. Tokrat me je pot popeljala v kraljevino
Nizozemsko, v izobraževani inštitut Zotos.
Nizozemska je evropska monarhija z ozemlji tudi zunaj Evropske Unije. Nahaja se v Severozahodni Evropi in meji na severu na Severno
morje na jugu pa na Nemčijo in Belgijo. Znana je po svojih mostovih, mlinih na veter, coklih in tulipanih. Država se ponaša tudi z
mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu. Glavno mesto Amsterdam imenujejo tudi severne Benetke zaradi svojih številnih kanalov.
Ime Amsterdam pa pomeni jez na reki Amster. Časa na takšnih potovanjih sicer ni na pretek, a mi je vseeno uspelo obiskati zelo znan
muzej Madame Tussaud, hišo Ane Frank in slovečo Rdečo četrt. Najlepše pa je bilo za trenutek posedeti v njihovih znanih kavarnah
in si nabrati moči za prihajajoče dni. Pot me je peljala naprej v mesto Eindhoven, ki leži na jugu Nizozemske. Znano je po tovarnah
kot je Philips, univerzi za tehnologijo in seveda Zotosu, podjetju pod katerim okriljem je lasna kozmetika Senscience. To je podjetje
s tradicijo (ustanovljeno 1920) in je znano po prvi hladni trajni na svetu. Tokrat so nas gostili v popolnoma prenovljenih prostorih,
ki kljub modnim, čistim linijam oddajajo toploto. Na ekranu nas je pričakal pozdrav v vseh jezikih udeležencev, tudi v slovenščini. To
nas je vse zelo razveselilo. Po uvodnem pozdravu smo pričeli z delom. Izvedeli smo veliko novih informacij o izdelkih Senscience, o
njihovi uporabi, sestavi in novostih. Tudi dela na modelih ni manjkalo. Podrobno smo preučili vrhunsko C.P.R. nego, ki se izvaja samo
v frizerskih salonih. Po napornem dnevu smo si zasluženo privoščili večerjo na japonski način. Suši je bil zares odličen. Sledil je dan
ravnanja las. Predstavili so nam nov preparat za ravnanje valovitih in kodrastih las. Najprej nekaj teoretičnih informacij, nato pa delo
na modelih. Presenečena sem nad rezultati, saj sem preizkusila že različne izdelke, a ta me je res očaral. Dan je bil več kot uspešen.
Večer sem preživela v družbi frizerjev iz Malte, Poljske in Estonije. Vsak ima svojo zgodbo in prav lepo je slišati, kako je drugje po svetu.
Nov dan in veliko barv. Preučili smo I- color barve, barve ki so enostavne za uporabo, zelo sijoče, se ne izpirajo in so na trgu že zelo
dolgo, prej so bile znane pod imenom Daniel Galvin, ki je zelo priznan angleški frizer. Najbolj so me navdušili svetli toni, fantastični
so. Sledil je četrtek, zadnji dan našega druženja. Vsi udeleženci se ukvarjamo s poučevanjem frizerjev, zato so posebej za nas pripravili
seminar o komunikaciji. Kako pravilno in na kakšen način podati informacije, da bo rezultat najboljši. Pripravili so nam posebne vaje,
kako predstaviti izdelke. Zares veliko novih idej. Zaključili smo s šampanjcem. Več kot uspešen intenziven seminar, ki mi je dal veliko
novih zamisli in energije za delo.
Potovanje v Slovenijo je bilo prav tako polno presenečenj. Vulkan v Islandiji je tako zelo bruhal, da je nastal velik oblak pepela nad
Evropo. Letala so ostala na tleh, jaz pa veselo na vlak. Po dolgih devetnajstih urah poti sem bila vesela Ljubljane in rečem lahko le - doma
je najlepše!
Za Senscience : Jožica Lah
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