Miłość od pierwszego przedłużenia®
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Kontakt tel stac.: (77) 544 56 51 , sklep @ emodna.pl
mgr Jolanta Anna Orłowska
Godziny otwarcia: pon-piątek 10:00-17:00, sobota 10:00-13:00

Dlaczego My?
Szkolenia emodna są źródłem wiedzy, umiejętności i inspiracji. Pozwolą Tobie zrobić
pierwsze kroki mające na celu opanowanie techniki przedłużania i zagęszczania włosów.
Nasz program szkoleniowy jest na bieżąco aktualizowany i modyfikowany, aby
maksymalnie odpowiadał Twoim wymogom i uwzględniał wszelkie nowości na rynku, a
przy tym był prosty i konkretny.
Największą wagę przykładamy do tego, aby prowadzić szkolenia w praktyczny
sposób przez doświadczone osoby, metodą warsztatową co skutkuje maksymalną dawką
przyrostu nowej wiedzy i umiejętności co jest podstawą zwiększenia ich efektywności,
przez co lepiej zrozumiesz i opanujesz przekazywaną wiedzę.
Zrobimy wszystko, aby przygotować Cię do przyswojenia technik przedłużania włosów,
pozyskiwania Klientów i zarabiania na tym. Właśnie to wszystko decyduje o jakości naszej
oferty szkoleniowej, zapakowanej w różne pakiety szkoleniowe do wyboru.
Szkolenie dla nas to wstęp do trwałej współpracy między nami i stałej pomocy i patronatu
Twoich działań. Możesz zawsze liczyć na nasze wsparcie najwyższą jakość obsługi.
Chcemy przygotować Cię tak, abyś po szkoleniu znacząco zwiększyła ilość swoich
Klientek, zarabiała dużo, dużo więcej, a Twój salon kojarzył się z profesjonalizmem i
najwyższą jakością.
ZAPRASZAMY, NAPRAWDĘ WARTO!
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Miłość od pierwszego przedłużenia®

SZKOLENIE 40 godzin

Cena:
Techniki szkolenia:

8 999 zł
6 metod:
-mikroringi,
-tulejki
easy hair,
-metoda keratynowa,
-metoda easy-on
(klejowa),
-tape-on, tape-off, (SILIKONOWE TASIEMKI)
-ULTRADŹWIĘKI
+ pakiet business: PROFESJONALNA strona www, SEO,
darmowy hosting, wizytówki i ulotki

Certyfikat

Tak
Tak, kompletny
zestaw startowy – metody do wyboru (dla 5 Klientek)
Tak 15% w dniu
szkolenia, rabat
stały 10 %, na cały asortyment
Tak, 20%, 30%,
40% na pakiet
szkoleń

Pakiet startowy*
Rabat na zakupy w
emodna*
Opcja super rabat*
* o szczegóły zapytaj telefonicznie

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:
1) Przedstawienie przedmiotów i akcesoriów używanych do przedłużania włosów
2) Zaprezentowanie różnych rodzajów włosach używanych do przedłużania oraz ich prezentacja
(wyjaśnienie różnic, wskazanie jak doradzać i dobierać włosy do przedłużania).
3) Metody przedłużania włosów
4) Przedłużanie włosów w praktyce
5) Porady gdzie zdobywać dalszą wiedzę na temat przedłużania włosów, jak rozwijać umiejętności i jak
praktykować przedłużanie włosów
6) Jak szukać klientów, którym można przedłużyć włosy
7) Czas na zadawanie pytań przez uczestników
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