Koki i upięcia
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/14/12518/515291

Cena netto

990,00 zł

Cena brutto

1 217,70 zł

Cena netto za godzinę

123,75 zł

Cena brutto za
godzinę

152,21

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-05-21

Termin zakończenia
usługi

2020-05-21

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-13

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

Akademia Stylizacji Spółka Jawna
Małgorzata Babicz, Paweł Babicz

Osoba do kontaktu

Monika Budyś

E-mail

biuro@babiczandbabicz.com

Telefon

511999820,
509402204

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest wprowadzenie do oferty salonu klasycznych technik stylizacji wieczorowych
w oparciu o komponowanie indywidualnej fryzury dopasowanej do każdego klienta. Techniki te
pozwolą na wprowadzenie nowych usług co przełoży się na zadowolenie dotychczasowych klientów,
napłyniecie nowych klientów do salonu, co za tym idzie poprawę sytuacji ekonomicznej firmy oraz
dochodów pracowników. Celem biznesowym jest miesięczny przychód z wprowadzenia nowych
usług na takim poziomie, aby gwarantował zwrot kosztów szkolenia i osiągnięcie dochodu już w
pierwszym miesiącu po szkoleniu.

Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zwiększenie kompetencji w zakresie klasycznych technik stylizacji
wieczorowych, koków i upięć. W obszarze umiejętności uczestnicy nabędą gruntowną stylizacje
technicznych i bazy do upięć . Techniki te stanowią klasyczna i gruntowną wiedzę pozwalającą na
własną interpretacje, projektowanie stylizacji wieczorowych . Uczestnicy utrwalą wiedzę na temat
klasycznych technik tworzenia kształtów oraz charakteru fryzury strzyżeniem i stylizacją. Wiedza ta
pozwoli fryzjerowi na samodzielne kreowanie fryzur podkreślając wdzięk wyjątkowość i osobowość
klientów, Szkolenie rozwija zmysł tworzenia, wyobraźni oraz harmonię stylu. Dzięki tej filozofii, fryzjer
wracający ze szkolenia do swojej codziennej pracy, czerpie z niej wielką przyjemność. Jego kreatywne
myślenie pozwala tworzyć specjalnie zaprojektowane, oryginalne i wyjątkowe stylizacje, a to jest
gwarancją 100% zadowolenia klientów. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik poprzez
wzrost umiejętności zawodowych oraz możliwości kreowania indywidulanych fryzur zyska pewność
siebie, a co za tym idzie będzie łatwej zdobywał zaufanie klientów i budował z nimi trwałe relacje .

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Prestiżowe szkolenie z technik upinania włosów, podstaw oraz ewolucji w stylu wielkiego fryzjerstwa.

Pokaz stylizacji technicznych i bazy do upięć w wykonaniu instruktorów prowadzących oraz ćwiczenia
praktyczne uczestników.
Upięcia pokazowe w wykonaniu instruktorów prowadzących ( około 7 różnych stylizacji ).
Zajęcia praktyczne – każdy z uczestników kursu pod okiem instruktorów wykonuję wybrane upięcie pod

okiem instruktorów prowadzących.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu kursu fryzjer nabędzie nowe umiejętności z zakresu perfekcyjnych technik upinania
włosów.
W obszarze umiejętności uczestnicy nabędą gruntowną stylizacje technicznych i bazy do upięć .
Techniki te
stanowią klasyczna
i gruntowana wiedzę pozwalającą na
własną interpretacje,
projektowanie stylizacji wieczorowych . Uczestnicy utrwalą wiedzę na temat klasycznych technik
tworzenia kształtów oraz charakteru fryzury strzyżeniem i stylizacją. Wiedza ta pozwoli fryzjerowi na
samodzielne kreowanie fryzur podkreślając wdzięk wyjątkowość i osobowość klientów, Szkolenie
rozwija zmysł tworzenia, wyobraźni oraz harmonię stylu. Dzięki tej filozofii, fryzjer wracający ze szkolenia
do swojej codziennej pracy, czerpie z niej wielką przyjemność. Jego kreatywne myślenie pozwala
tworzyć specjalnie zaprojektowane, oryginalne i wyjątkowe stylizacje, a to jest gwarancją 100%
zadowolenia klientów.
W zakresie kompetencji społecznych uczestnik poprzez wzrost umiejętności zawodowych oraz
możliwości kreowania indywidulanych fryzur zyska pewność siebie, a co za tym idzie będzie łatwej
zdobywał zaufanie klientów i budował z nimi trwałe relacje .

Grupa docelowa
Program jest dedykowany fryzjerom z minimum rocznym doświadczeniem w zawodzie, którzy chcą
poznać perfekcyjne techniki upinania włosów.

Materiały dydaktyczne
Skrypt Akademii Babicz.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Pokaz stylizacji technicznych i bazy do
upięć w wykonaniu instruktorów
prowadzących oraz ćwiczenia
praktyczne uczestników. Upięcia
pokazowe w wykonaniu instruktorów
prowadzących ( około 7 różnych
stylizacji ).Każdy z uczestników kursu
pod okiem instruktora wykona wybrane
upięcie włosów

Data
realizacji
zajęć
2020-0521

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

10:00

18:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jacek Tatomir

Obszar specjalizacji

Koki i upięcia

Doświadczenie zawodowe

Ikona fryzjerstwa światowego formatu.
Oznaczony Diamentową odznaką Wielkiego
Fryzjerstwa Francji, Złotą odznaką Rzemiosła
Polskiego, Platynowym medalem “KILIŃSKIEGO” –
Rzemiosło Polski, Honorowym Ambasadorem
L’Oreal Professionnel. Stylizacje wieczorowe to
tematyka, w której tworzy prawdzie dzieła sztuki.
Jego to połączenie rzemiosła z artyzmem, czego
warto się uczyć i przekazywać następny
pokoleniom.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

41 lat

Wykształcenie

zawodowe

Imię i nazwisko

Fryderyk Tatomir

Obszar specjalizacji

Koki i upięcia

Doświadczenie zawodowe

Fryzjer z 20 – letnim stażem. Uczył się u swojego
mistrza Jacka Tatomira oraz w takich akademiach,
jak Tony&Guy, Eric Stipa, Jacques Fourcarde,
Bertram K, Francis Stoenberg, Christophe Gaillet.
Uczestniczył w wielu pokazach fryzjerskich w
kraju i zagranicą oraz brał udział w sesjach
fotograficznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

21 lat

Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Starowiślna 10/2
31-032 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Akademia Babicz

Warunki logistyczne:

