KURSER
EFTERÅR 2016

2016 COLLECTION

RESHAPE
DEMOAFTEN MED ZOOM BY ZOOM

ZOOM BY ZOOM kommer endelig til Herning igen
og viser deres nyeste kollektion – RESHAPE!
Zoom By Zooms kurser og klippekollektioner bygger på et gennemprøvet koncept baseret på funktionelle
og enkle klipninger samt konkrete og praktisk orienterede råd, tips og ideer, der er direkte anvendelige
i salonen dagen efter et kursus.
Reshape – kombinationen af flere muligheder!

Hvad tilbyder vi denne aften:

”Look & Learn” – Zoom By Zooms nye kollektion med klip, farve og styling på dame- og herremodeller.

UNDERVISERE: Kristian Bertelsen, Marianne Henriksen, Dina Funderskov og Ole Wagner
DATO/STED:

Mandag den 3. oktober 2016, Herningsholms Erhvervsskole

TIDSPUNKT:

Kl. 18.30 til sandwich. Demo kl. 19.00 til ca. 21.00

PRIS:

Kr. 495,- ekskl. moms.

Kontakt din salgskonsulent eller ICON Hairspa for tilmelding på Tlf.: 57 66 03 00
Bemærk - din tilmelding er bindende!

HVEM ER ZOOM BY ZOOM?
Det dynamiske team består af Kristian Bertelsen, Marianne Henriksen, Dina
Funderskov og Ole Wagner, som til daglig driver hver deres frisørforretninger.
De har alle et indgående kendskab til frisørbranchen bl.a. gennem årelang
erfaring som frisører, konsulenter og undervisere i både ind- og udland.

KONCEPT, UDVIKLING OG VÆKST
Disse tre ord er fundamentet for ZOOM BY ZOOM og det,
de ønsker at skabe for alle danske frisørforretninger.

Udvikling og Vækst” alle sigter mod at skabe helhed og
fremgang i din forretning.

Målet med ZOOM BY ZOOM er at inspirere danske frisører
med de nyeste trends, spændende klippekollektioner, nye
klippeteknikker og innovative koncepter, der bidrager til
den enkelte frisørforretnings kreative og forretningsmæssige udvikling. ZOOM BY ZOOM udgiver to gange årligt sin
egen klippekollektion, hvor teknikken omkring klipningen
er udførligt beskrevet med tekst og visuelt på et klippehoved. Derudover afholder ZOOM BY ZOOM året igennem
en række kurser, som med udgangspunkt i ”Koncept,

ZOOM BY ZOOM er tætte på jeres hverdag både i forhold
til kunderne, forretningsgangene og det frisørfaglige. Det
giver dem en god forståelse for de udfordringer, der findes
i salonerne - og indsigt i hvad der virker, og ikke virker.
Deres kurser og klippekollektioner bygger på et gennemprøvet koncept baseret på funktionelle og enkle klipninger
samt konkrete og praktisk orienterede råd, tips og ideer,
der er direkte anvendelige i salonen dagen efter et kursus.

ZOOM BY ZOOM
KURSUSPROGRAM

WEEKENDKURSUS

DEMO I EGEN SALON

Lørdag er demodag, hvor vi viser de nyeste tendenser
inden for klip og farve og demonstrerer ZOOM BY ZOOM´s
nyeste kollektion. Det hele vil foregå meget udførligt, så det
er nemt at forstå og let at anvende hjemme i salonen.
Søndag er en ”hands on” dag, hvor vi øver klip og teknikker
på jeres egen model.
Kurset afholdes hos ZOOM BY ZOOM og henvender sig
både til svende og til elever med min. 1 års klippeerfaring.

Spar tid og penge ifm. transport og evt. ophold og benyt
i stedet chancen for at få jeres helt eget kursus i salonen.
Her vil vi lave en demo og efterfølgende hands on med
udgangspunkt i vores nyeste kollektion.

Min. 6 personer og max. 12 personer
Varighed:
Lørdag (Demo)
Søndag (Hands on)

2 dage
15:00 - 17:30
10:00 - 16:00

Pris pr. person hele weekenden
”Look and Learn” demolørdag, pris pr. person

3.995
1.095

Et weekendkursus kan også afholdes hos jer selv i salonen
(I kan evt. gå flere saloner sammen). Ring for specialpris.

Pris v/ 1-6 personer (1 instruktør)
Pris v/ 7-12 personer (2 instruktører)

2 dage
15:00 - 17:30
9:00 - 16:00
5.000
2.395

10.000
16.000

ZOOM INTO BUSINESS, INTRO
Denne dag vil I blive introduceret til samt trænet i vores nyeste koncept inden for forretningsudvikling. Der er fokus på,
hvordan vi vejleder og servicerer vores kunder, så vi genererer et øget salg. I vil også få en masse tips til, hvordan I
hurtigt kan gøre jeres forretningskoncept stærkere.
4 timer

Pris for 1 salon (max. 12 deltagere)

På det udvidede weekendkursus kombineres indholdet fra
vores normale weekendkursus med forretningsudvikling.
På kurset vil I - udover at få en masse kreativ inspiration blive ført igennem vores ”ZOOM into Business”-koncept,
hvor vi fokuserer på generering af et bedre salg gennem
vejledning og servicering af kunderne.

Pris pr. person hele weekenden
”Look and learn” demolørdag, pris pr. person

1 dag

Varighed:

WEEKENDKURSUS, UDVIDET

Min. 6 personer og max. 12 personer
Varighed:
Lørdag (Demo) (Zoom into Business)
Søndag (Hands on)

Varighed:

5.000

ZOOM INTO BUSINESS, UDVIDET
Her vil I – udover at blive trænet i vores koncept – få
efterfølgende sparring, rådgivning og opfølgning med
fokus på konkrete resultater og forbedringer.
Varighed:

3 x 4 timer fordelt over 3 mdr.

Pris for 1 salon (max. 12 deltagere)

Alle kursuspriser er ekskl. moms + kørsel.

12.000

