MONTIBELLO TRENDY 2016
STYLIŚCI Z BARCELONY I PRAKTYCZNE WARSZTATY ZE STRZYŻEŃ I SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI I LUKSUSOWE WARUNKI I INSPIRACJA I BANK PREZENTÓW

MONTIBELLO TRENDY 2016

MONTIBELLO TRENDY 2016

Podczas tego wyjątkowego spotkanie zapoznasz się z interpretacją mody fryzjerskiej w wykonaniu trzech uznanych Akademii.

PROGRAM SZKOLENIA:

Różne wizje, ale każda nacechowana kreatywnością i dbałością o szczegóły.

Dzień 1
15.00 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie*
17.00 premiera kolekcji Akademii Montibello z Barcelony

To niepowtarzalna okazja do znalezienia inspiracji w codziennej pracy i przeniesienia trendów do Twojego salonu.
Na scenie spotkają się wyjątkowe osobowości, o różnych stylach pracy i temperamencie.
Każdy ze stylistów będzie musiał znaleźć wyjście z układanki form i kolorów.
Swoją wizję trendów we fryzjerstwie zaprezentują:
• zespół stylistów Montibello z Hiszpanii
• Akademia Montibello Polska
• Akademia Zaremba International pod wodzą Mistrzyni Świata - Joanny Zaremby-Wanczury
Prowadzący imprezę: Conrado Moreno.
Każdy z uczestników otrzyma prezent z Banku Prezentów. Szczegóły na www.montibello.pl

17.45 przerwa, hiszpański tapas
18.15 pokaz najnowszej kolekcji Zaremba International Academy
19.00 przerwa
19.15 trendy fryzjerskie w interpretacji Akademii Montibello Polska
20.00 zakończenie części pokazowej
21.00 uroczysta kolacja z dyskoteką*
* dotyczy posiadaczy Pakietu Złotego

Dzień 2
9.00 śniadanie i wykwaterowanie
10.00 warsztaty szkoleniowe ze strzyżeń prowadzone w 3 grupach
przez stylistów 3 Akademii.
Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do posiadania własnego
sprzętu tj. nożyczek, szczotek, grzebieni, suszarek, klipsów.
14.00 zakończenie szkolenia

PAKIET SREBRNY

dzień 1, pokaz

PAKIET ZŁOTY

pełne dwa dni z zakwaterowaniem w hotelu ****

MONTIBELLO TRENDY 2016

Szukasz inspiracji, pragniesz być na bieżąco z modą fryzjerską?
Lubisz wymieniać doświadczenia z przyjaciółmi z branży?
Jeśli tak, to nie może Ciebie zabraknąć na naszych spotkaniach dla pasjonatów fryzjerstwa.

1-2 października
Zamek Biskupi
Janów Podlaski

5-6 listopada
Hotel Aquarius
Kołobrzeg

3-4 grudnia
Hotel Andels
Łódź

Cena szkolenia:
PAKIET SREBRNY

– 199 zł

PAKIET ZŁOTY

– 599 zł – w momencie zakupu biletu uczestnik deklaruje udział w 1 z 3 dostępnych warsztatów

Sprzedaż biletów:
Kontakt do dystrybutorów Montibello znajdziesz na www.montibello.pl.

