
SEMINÁŘE
ÚČESOVÉ TRENDY 
JARO–LÉTO 2019

S předStavením 
nových barev 

FRAMcOLOR
INTENSE



ÚČESOVÉ TRENDY
JARO – LÉTO 2019
technologický tým FrameSi Čr/Sr, vyškolený italSkými 
technology, vám předStaví dvě nové módní kolekce pro 
nadcházející Sezónu. hravé a elegantní úČeSy budete moci 
Sledovat krok po kroku, takže pro váS bude Snadné je 
realizovat i ve Svém Salonu. 

a jako bonuS uvidíte nové revoluČní barvy Framcolor intenSe.

INTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ
intenSe natural

PÍSKOVÁ BÉŽOVÁ
Sandy beige

Mícháním s odstíny Framcolor 2001 lze vytvářet nové kreativní návrhy.

MOKA
HLUBOCE ČERVENÁ
deep red 

STUDENÁ ZLATÁ
cool gold 

PERLEŤOVÁ 
mother oF pearl

MRAZIVĚ HNĚDÁ 
Frozen broWn 

EXTRÉMNÍ FIALOVÁ 
eXtreme violet 

komFortní práce 
S barvou – velmi 
jemná teXtura

vyšší koncentrace 
barvicích pigmentů

zkrácení ČaSu vaše 
klientela ocení 

ochrana vlaSů 
a vlaSové pokožky

poloviČní doba 
půSobení 20 minut

krytí šedin 
až 100 %

PROČ NOVÉ BARVY?

22 INTENZIVNÍcH ODSTÍNŮ
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28. 3. 2019 | České Budějovice
clarion congress**** hotel, pražská třída 2306/14
www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com
kontakt: jana jelenová, jana klosowicz-mandlíková

4. 4. 2019 | Plzeň
Společenské centrum SeceSe, sál pilsner urquell, 
u prazdroje 7
www.prazdrojvisit.cz
kontakt: eva lojdová

8. 4. 2019 | Ostrava
kulturní dům k-trio, dr. martínka 1439/4
www.kzoj.cz
kontakt: nikol lančová

9. 4. 2019 | Zlín
hotel baltaci atrium *****, lešetín ii/651
www.baltaci.cz
kontakt: martina tanhäuserová

15. 4. 2019 | Praha
hotel olympik****artemis, u Sluncové 71/14, praha 8
www.olympik.cz/cz/artemis/
kontakt: jaroslava hammerlová, michala krejčiříková, 
jana klosowicz-mandlíková, alena moudrá, vlaďka 
procházková

16. 4. 2019 | Liberec
clarion grandhotel zlatý lev****, gutenbergova 3
www.clariongrandhotelzlatylev.com
kontakt: alena moudrá, vlaďka procházková

25. 4. 2019 | Brno
hotel avanti****, Střední 549/61
www.avanti.hotel.cz
kontakt: martina janči, martina tanhäuserová

26. 4. 2019 | Olomouc
bea campus, tř. kosmonautů 1288/1
www.beacentrum.cz
kontakt: lenka hrudová, martina tanhäuserová

29. 4. 2019 | Most
hotel cascade***, radniční 3
www.hotel-cascade.cz
kontakt: jaroslava hammerlová, eva lojdová , vlaďka 
procházková

30. 4. 2019 | Hradec Králové
ea hotel tereziánský dvůr****, jana koziny 336/4
www.hotelterezianskydvur.com
kontakt: lenka hrudová, vlaďka procházková

•	Technický	manuál	v češtině:	postupy	střihů,	
recepty a techniky barvení, styling

•	Katalog	účesů	pro	prezentaci	účesů	klientům
•	Oboustranné	plakáty	k postavení	na stůl	či	

do výlohy, 4 kusy
•	Plakáty	na sklo	výlohy,	4	kusy
•	Vstup	do elektronické	databáze	účesů	(ang)

TERMÍNY A MÍSTA SEMINÁŘŮ

DŮLEŽITÉ 
INFORMAcE

ODNESETE SI 
SET MATERIÁLŮ

!zahájení seminářů: v 11 hodin. cena 950 kč. 
cena pro klienty Framesi 650 Kč (platba	zálohy	300	Kč	+	350	Kč	doplatek)
vstup na seminář je možný pouze s platnou vstupenkou.



INFORMAcE A PŘIHLÁŠKY

STORNO PODMÍNKY: 

Zobrazené fotografie jsou ilustrační (z předchozích akcí), protože novými účesy vás chceme překvapit.

•	Hammerlová	Jaroslava 
777 714 254 | hammerlova@beautyservis.cz

•	Hrudová	Lenka 
777 106 780 | hrudova@beautyservis.cz

•	Janči	Martina 
733 710 564 | janci@beautyservis.cz

•	Jelenová	Jana 
775 857 932 | jelenova@beautyservis.cz

•	Klosowicz-Mandlíková	Jana 
775 857 930 | klosowicz@beautyservis.cz

•	Krejčiříková	Michala 
775 857 938 | krejcirikova@beautyservis.cz

V případě	storna	a neúčasti	na školení	méně	než	14	dní	před	termínem	je	platba	školení	nevratná.	
V případě	storna	více	než	14	dní	před	termínem	je	možné	platbu	školení	převést	na jiný	termín	školení.

•	Lančová	Nikol 
733 616 011 | nlancova@beautyservis.cz

•	Lojdová	Eva 
770 198 790 | lojdova@beautyservis.cz

•	Moudrá	Alena 
777 714 253 | moudra@beautyservis.cz

•	Procházková	Vladimíra 
775 857 933 | prochazkova@beautyservis.cz

•	Tanhäuserová	Martina 
777 600 791 | tanhauserova@beautyservis.cz

ITALY STYLE LINEA, s.r.o.
opletalova 958/27, 110 00 praha 1
Objednávky,	kontakt:	Na Ostrově	1165,	562 01	Ústí	nad	Orlicí
tel. 461 049 020, info@italystyle.cz
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www.framesi.cz Framesi cZ a SK

PŘEHLEDNÉ PRAcOVNÍ 
POSTUPY 
jednotlivé střihy prezentujeme 
krok po kroku na modelkách. 

DATABÁZE ÚČESŮ 
diskutujete se zákaznicí o novém 
účesu?	Můžete	využít	databázi	
účesů,	ve	které	najdete	recepty	
barev a postupy střihů na více 
než	100	účesů.	
Databáze	je	v	angličtině.

MOŽNOST NÁKUPU 
AKČNÍHO ZBOŽÍ 
novinky Framesi, hřebeny, kartáče, 
nůžky, fény, kulmy, žehličky a další 
pomůcky. 


