J CUT&COLOR
J Cut & Color on intensiivne 10-päevane
koolitusformaat, mis on välja töötatud
Joico® rahvusvahelise, professionaalse
koolituse ja kunstilise meeskonna poolt.

Kasu juuksurile:

See on ainulaadne kursus, mis tagab
juuksuri tehniliste oskuste kvaliteedi
tõusu.
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Koolituskeskus

Kursus tõstab juuksuri käelised
oskused ja arusaamad klassikalistest
lõikuse- ja värvitehnikatest uuele,
kõrgemale tasemele. See on süsteem,
kus igale lõikusele on kohandatud
spetsiaalne värvitehnika, et moodustuks soengu tervik. Kursus on ülesehituselt loogiline ja arendav.
J Cut & Color süsteemi rakendamine
garanteerib kõigile osalejatele tehniliste oskuste kvaliteedi tõusu, parema
arusaama juuksuritöö põhimõtetest
ning professionaalse enesekindluse.

• 10 intensiivset päeva, 9 klassikalist, igapäevases töös aktiivselt kasutatavat lõikust,
9 perfektset värvitehnikat, maksimaalselt
10 kursusekaaslast.
• Õpite kujundama ja kohandama juukselõikuseid lähtuvalt kliendist
• Mõistate detailselt erinevaid värvitehnikaid
ja nende kohandamise võimalusi
• Täiustate viimistlemisoskuseid
• Tõstate professionaalsust
• Õpite tulemuslikult keskenduma kliendiga
suhtlemisele ja konsultatsioonile
• Suurendate enesekindlust nii kliendiga
suheldes kui oma praktilisi oskuseid rakendades
• Teie meisterlikkus peegeldub kliendi rahulolus

Kasu salongi
omanikule:
• Teenindus- ja tugisüsteem salongiomanikele, mis võimaldab säästa personali koolitamisele kuluvat aega, energiat ja raha
• Aitab parandada salongi professionaalset
taset, imagot ning eristuda konkurentidest
• Võimalus tõsta esile J Cut & Color süsteemi
esindav juuksur/stilist
• Garanteerib kursuse läbinud juuksuri tööle
uue kvaliteedi
• Selge kommunikatsioon, kui kõik juuksurid
kasutavad salongis ühtselt arusaadavat
terminoloogiat
• Suurepärane võimalus teenida kursusesse
tehtud investeeringult tulu, rakendades
juuksuritele erinevate hinnaklasside või
kvalifikatsioonide süsteemi

KOOLITUSE LISAINFO:
Registreerimine ja lisainfo e-posti aadressil:
education@salon24.eu või telefonil 6777 328

– 19 –

Lisaks...
• 10 kvaliteetset mannekeenpead, mis annavad
võimaluse anda edasi salongi personalile
kursusel õpitu ning demonstreerida oma uusi
oskuseid.
• Organiseeritud kohvipausid, lõunad ning ühine
kursust kokku võttev õhtusöök.
• Kursuseks vajalikke töömaterjale ja tooteid.
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Õppematerjalid sisaldavad:
• 2 J Cut & Color, teoreetilisi aluseid ja filosoofiat
kirjeldavat raamatut.
• 18 töövihikut (9 lõikust + 9 värvi).
• 1 eksklusiivne mapp, mis võimaldab luua unikaalse, kõiki õppematerjale sisaldava J Cut &
Color personaalse kogumiku.

Koolituskeskus

KOOLITUSPROGRAMM SISALDAB:
Põhjalikke, kvaliteetseid J Cut & Color kursuse
õppematerjale, mis võimaldavad omandatud teadmisi hiljem värskendada ning anda neid salongi
personalile edasi.

