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Zahájenie seminárov: o 11:00 hod. Cena 37 €.  
Cena pre klientov Framesi 25 € (platba zálohy 12 € + 13 € doplatok).
Vstup na seminár s platnou vstupenkou.

15. 10. 2018 | Bratislava
TECHNOPOL SERVIS, a.s. Kutlíkova 17
www.biznisuite.com
Kontakt: Ing. Jarmila Bajáková

26. 10. 2018 | Trenčín     
HOTEL MAGNUS, Považská ul. 1706/35
www.hotelmagnus.sk

5. 11. 2018 | Košice
Hotel Golden Royal**** , Vodná 8
www.goldenroyal.sk
Kontakt: Erika Varechová

6. 11. 2018 | Vígľaš
Masarykov dvor, Pstruša 339
www.masarykov-dvor.sk
Kontakt: Erika Varechová

POZÝVAME VÁS NA SEMINÁRE 
ÚČESOVÉ TRENDY JESEŇ A ZIMA 2018/19

PREHĽADNÉ PRACOVNÉ 
POSTUPY  

ŽIADNY DETAIL VÁM 
NEUNIKNE
Využívame modernú techniku (kamera, 
projekcia), preto dobre uvidíte každý pohyb 
kaderníka.

Jednotlivé strihy prezentujeme KROK PO KROKU 
na modelkách, postup si môžete kontrolovať 
s podrobným manuálom. Čo v ňom nájdete? 

• Postup strihov step by step
• Postup farbenia – recepty a varianty k jednotlivým 

typom farieb (Framcolor 2001, Glamour, Eclectic)
• Postup stylingu 

TERMÍNY A MIESTA SEMINÁROV 

DÔLEŽITÉ 
INFORMÁCIE !



Technologický tým Framesi sa na vás teší v mnohých českých a slovenských mestách. Naši 
kaderníci, vyškolení talianskymi technológmi, vám nové trendy predstavia tak, aby ste ich mohli 
bez problémov aplikovať ihneď aj vo svojom salóne.

MADE IN ITALY AKČNÉ PONUKY TOVARU
Talianska móda je charakteristická hravosťou, ele-
ganciou a kvalitou. Nadčasový štýl sa harmonicky 
prepája s aktuálnymi trendmi a zmyslom pre 
detail. Počas seminára vás krátko zoznámime aj 
so súčasnými požiadavkami svetovej módy, ktorá 
je úzko prepojená s účesovou módou.

Na semináre privážame mnoho kaderníckych 
potrieb. Vieme, ako je pre kaderníkov dôležité 
vziať si ich do ruky, prehliadnuť a vyskúšať. V sor-
timente nájdete novinky Framesi, hrebene, kefy, 
nožničky, fény, kulmy, žehličky a ďalšie pomôcky.



STORNO PODMIENKY: 

• Ing. Jarmila Bajáková 
0905 543 047 | bajakova@beautycosmetic.sk

• Erika Varechová 
0907 969 878 | varechova@beautycosmetic.sk

V prípade storna a neúčasti na školení menej než 
14 dní pred termínom je platba školenia nevratná. 
V prípade storna viac než 14 dní pred termínom 
je možné platbu školenia previesť na iný termín 
školenia.

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY

Uvedené fotografie sú ilustračné (z predchádzajúcich akcií), pretože novými účesmi vás chceme prekvapiť.

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2, 841 03 Bratislava
tel.: 0907 969 878, info@beautycosmetic.sk
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www.framesi.sk Framesi CZ a SK

Na seminári obdržíte  
SET MATERIÁLOV KU KOLEKCII:
•  Katalóg účesov pre prezentáciu účesov vašim 

klientom
•  Technický manuál v češtine step by step, 

recepty, techniky
•  Obojstranné plagáty k postaveniu na stôl či do 

výkladu, 4 kusy
•  Plagáty na sklo výkladu, 4 kusy
•  Vstup do elektronickej databázy účesov (ang/it)


