SZKOLENIE FRYZJERSKIE
OMBRE/SOMBRE
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/11/27/16578/252023

Cena netto

9 000,00 zł

Cena brutto

9 000,00 zł

Cena netto za godzinę

450,00 zł

Cena brutto za
godzinę

450,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-01-26

Termin zakończenia
usługi

2019-01-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-01-25

Maksymalna liczba uczestników

8

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

NABRDALIK HAIR
LABORATORY SP Z O O

Osoba do
kontaktu

Paweł Nabrdalik

Telefon

E-mail

szkolenia@nabrdalikakademiafryzjerska.pl

515 909
525

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie
koloryzacji. W trakcie szkolenia uczestnicy wzbogacą wiedzę z zakresu technik koloryzacji. W
obszarze umiejętności uczestnicy poznają techniki koloryzacji: ombre, sombre i flamboyage. Ponadto
uczestnicy zdobędą umiejętność posługiwania się narzędziami fryzjerskimi. W zakresie kompetencji
społecznych uczestnik pozna sposoby budowy relacji z klientem, spotka się również z potrzebą
ciągłego doskonalenia i dokształcania. Szkolenie zapewni uczestnikom odpowiednie umiejętności, a
także wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy w tym zawodzie.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Program szkolenia
Forma szkolenia: teoretyczna

Forma szkolenia: praktyczna

1. Techniki koloryzacji:

1. Prezentacja tradycyjnych techniki
koloryzacji

Ombre
Sombre
Flamboyage

2. Podkłady rozjaśniające
2. Przypomnienie podstaw
koloryzacji

technik

3. Prezentacja najmodniejszych
koloryzacji

3. Koło kolorów

4. Niwelowanie
niepożądanych

1. Techniki budowania relacji z
klientem

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Opis efektów kształcenia
Osiągnięte efekty kształcenia

Wiedza:
W zakresie wiedzy uczestnik:
zapozna się z teorią koloryzacji,
pozna najmodniejsze techniki koloryzacji,
pozna koło kolorów,
pozna zasady niwelacji kolorów niepożądanych.

Umiejętności:

kolorów

W zakresie umiejętności uczestnik nauczy się:
techniki ombre,
techniki sombre,
techniki flamboyage
niwelowanie kolorów niepożądanych,
jak posługiwać się narzędziami fryzjerskimi,
techniki podkładów rozjaśniających.

Kompetencje społeczne:
W zakresie kompetencji społecznych uczestnik będzie potrafił:
obsługiwać klientki na wysokim standardzie,
budować odpowiednie relację z klientami,
docenić potrzebę ciągłego dokształcania i doskonalenia,
rozwijać swoje kompetencje,
zdobywać nowe kompetencje.

Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma certyﬁkat uczestnictwa potwierdzający nabytą
wiedzę, wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, które przyczynią się do jej rozwoju, a
tym samym rozwoju przedsiębiorcy (firmy).

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest osobom średnio zaawansowanym w zawodzie fryzjera, zainteresowanym
koloryzacją oraz technikami koloryzacji ombre, sombre i ﬂamboyage. Szkolenie skierowane jest do
właścicieli i pracowników salonów fryzjerskich damskich.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w usłudze jest odbycie rozmowy rekrutacyjnej w formie telefonicznej lub
osobistej z naszym konsultantem.

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne.
Profesjonalne produkty fryzjerskie
Główki fryzjerskie

Informacje dodatkowe
Kurs zostanie zorganizowany przy zebraniu minimum 5 osó b.

Na szkolenie należ y zabrać wszystkie niezbędne rzeczy do wykonania usługi; Szczotki
Klipsy
Suszarkę
Prostownicę
itp.

W przypadku małej grupy, zajęcia są prowadzone przez jednego z edukatorów.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

PREZENTACJA, TEORIA,
WARSZTATY

2019-01-26

09:00

19:00

10:00

2

PREZENTACJA, TEORIA,
WARSZTATY

2019-01-27

09:00

19:00

10:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Paweł Nabrdalik

Obszar specjalizacji

Obsługa klienta, konsultacje usługi, techniki
strzyżeń, stylizacje, koloryzacje, upięcia i koki.

Doświadczenie zawodowe

Edukator - pedagog, od 15 lat szkoleniowiec.
Doświadczony instruktor kształci fryzjerów,
stylistów - profesjonalistów, inspiruje ich do
twórczej pracy. Na co dzień stylista szkoleniowiec. W zawodzie fryzjera pracuje od
2001 r. wraz z uzyskaniem tytułu czeladnika.
Posiada doświadczenie w zakresie włoskich
technik cięcia, modelowania i upięć oraz podstaw
koloryzacji Brał udział w programie
międzynarodowych szkoleń w Holandii. W 2009
otrzymał tytuł mistrza w zawodzie fryzjera i
dyplom ukończenia szkolenia Creative Cuting &
Colouring znanej na całym świecie Akademii
Toni&Guy. Od 2009 czynny instruktor fryzjerstwa.
W 2017 rok zainicjował działalność Akademii
Fryzjerskiej.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Rocznie kształci około 400 fryzjerów, stylistów –
profesjonalistów.

Wykształcenie

Zawodowe. Od 2009 mistrz w zawodzie fryzjera.
W swoje doświadczenie wpisuje szkolenie w
zakresie włoskich technik cięcia, modelowania i
upięć oraz podstaw koloryzacji Akademii Gabriel.
Absolwent szkoleń realizowanych przez Kinki
Academy w Holandii.

Lokalizacja usługi
Adres:
3 Maja 12
40-096 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
NABRDALIK AKADEMIA FRYZJERSKA to
miejsce stworzone przez fryzjerów dla
fryzjerów.
Wieloletnie
doświadczenie
szkoleniowe, oraz doświadczenie w pracy
z klientem, wiedza, pasja i zamiłowanie do
fryzjerstwa – to wszystko pozwoliło na
stworzenie wyjątkowego miejsca, a to
wyjątkowe miejsce powstało z myślą o
Tobie, to prawie 400 m2 powierzchni,
profesjonalny sprzęt oraz profesjonalna
kadra. Doświadczenie pozwoliło nam na
stworzenie
oferty
dostosowanej
do
indywidualnych potrzeb, potrzeb szytych
na miarę – czyli tak jak ma wyglądać
fryzura
klienta.
Nasze
szkolenie
dedykowane są zarówno doświadczonym
fryzjerom, jak również tym którzy dopiero
obrali swój zawodowy kierunek

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla osób z
niepełnosprawnościami,Wi-fi,Inne,
Centrum miasta, Blisko dworzec PKP oraz
PKS,

