Exclusive and model look nowatorskie techniki strzyżeń
damskich według autorskiej metody
B&K. Strzyżenia new – bob,
konkursowe i pokazowe
Usługa archiwalna
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

2020/02/10/17621/528429

Cena netto

4 650,00 zł

Cena brutto

4 650,00 zł

Cena netto za godzinę

290,63 zł

Cena brutto za
godzinę

290,63

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-05-08

Termin zakończenia
usługi

2020-05-09

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-08

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

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

Agencja Reklamowa NXT Tomasz
Madejski

Osoba do kontaktu

Sylwia Sadowska

E-mail

s.sadowska@change.info.pl

Cel usługi

Telefon

792 600 123

Cel biznesowy
Cel biznesowy usługi został określony według metodologii SMART: S (Specific): Celem szkolenia pn.
„Exclusive and model look - nowatorskie techniki strzyżeń damskich według autorskiej metody B&K.
Strzyżenia new – bob, konkursowe i pokazowe.” jest rozszerzenie oferty o nowe techniki strzyżeń
damskich, wprowadzenie do oferty salonu 3 nowych rodzajów strzyżeń Cel zostanie osiągnięty dzięki
podniesieniu poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie nowatorskich
technik strzyżeń damskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia new- bob, konkursowe i
pokazowe. M (Measurable): Wzrost obrotów firmy do 8% w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia
szkolenia (w porównaniu do 12 miesięcy sprzed zakończenia usługi) w wyniku realizacji usługi
rozwojowej pn. „Exclusive and model look - nowatorskie techniki strzyżeń damskich według
autorskiej metody B&K. Strzyżenia new – bob, konkursowe i pokazowe. Zakłada się cykliczne
sprawdzanie wyników sprzedażowych usług fryzjerskich związanych z nowonabytymi
umiejętnościami. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej:
podniesienie poziomu organizowanych szkoleń poprzez dostosowanie szczegółowego programu
szkolenia do specyficznej grupy uczestników oraz podniesienie poziomu doświadczenia w
organizacji szkoleń dedykowanych dla wybranej grupy zawodowej. b) dla przedsiębiorcy/podmiotu
zamawiającego usługę: dzięki uczestnictwu w szkoleniu przedsiębiorca usystematyzuje wiedzę oraz
podniesie umiejętności swoich pracowników w zakresie nowatorskich technik strzyżeń damskich
według autorskiej metody B&K. Strzyżenia new – bob, konkursowe i pokazowe i wykorzysta je
zarówno do ciągłego podnoszenia wyników sprzedażowych oferowanych usług jak i do budowania
zmotywowanego zespołu wspólnie pracującego na sukces Firmy. c) dla pracownika/uczestnika
szkolenia: podniesienie kompetencji osobistych przez zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie
nowatorskich technik strzyżeń damskich według autorskiej metody B&K. Strzyżenia new – bob,
konkursowe i pokazowe, a tym samym zwiększenie jakości pracy uczestnika, zwiększanie osobistej
satysfakcji z pracy między innymi poprzez zwiększanie sprzedaży usług. R (Realistic): Cel biznesowy
usługi jest możliwy do zrealizowania – szczegółowy, specjalistyczny program gwarantuje nie tylko
przekazanie wiedzy, jej utrwalenie, ale przede wszystkim ćwiczenie konkretnych umiejętności.
Będzie to miało wpływ na osiągnięcie podstawowego celu usługi – wzrostu obrotów firmy dzięki
podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności oraz ich implementację w codziennej pracy. T (Time
relation): Nabytą wiedzę i umiejętności Przedsiębiorca i Pracownicy mogą wdrożyć od razu po
zakończeniu szkolenia. Osiągnięcie celu biznesowego określa się na 12 miesięcy od dnia
zakończenia szkolenia i wprowadzenia usług będących przedmiotem szkolenia.

Cel edukacyjny
Cele edukacyjne: Uczestnik po zakończeniu szkolenia podniesienie kompetencje w trzech
kategoriach: WIEDZY: Uczestnik dowie się, jakie są rodzaje fryzur typu: New bob oraz jak dobrać
idealną długość fryzury tego typu. Po zakończonym szkoleniu dowie się, jak stylizować fryzurę typu:
New bob oraz jak dobrać fryzurę do kształtu twarzy klientki. Dowie się, czym są fryzury: New long bob,
new bunt bob, new short bob. Dowie się, jakie są systemy strzyżeń damskich: Fryzury konkursowe i
pokazowe. Uczestnik pozna zasady profesjonalnej konsultacji z Klientem specyficznym:
Uczestnikiem konkursowym, pokazowym, modelem/modelką. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik nauczy się
dobierać idealną długość fryzur typu: New bob oraz nauczy się je stylizować. Nabędzie umiejętność
profesjonalnego doboru fryzur typu: New bob, nauczy się tworzyć kąty strzyżeń. W wyniku
ukończenia szkolenia nabędzie umiejętność strzyżenia damskiego według 3 kreatywnych,
nowatorskich systemów strzyżeń damskich - autorskiej metody Akademii B&K, w tym fryzury Newbob (new long bob, new bunt bob, new short bob), fryzury konkursowe i pokazowe. Nabędzie
umiejętność profesjonalnej konsultacji z Klientem specyficznym: uczestnikiem konkursowym,
pokazowym, modelem/modelką. KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: Uczestnik rozwinie umiejętność
komunikowania się z klientem specyficznym. Nabędzie umiejętność empatycznego podejścia do
klienta, a ponadto będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z
wykonywaniem zawodu fryzjera.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia:
1 DZIEŃ
Warsztaty
- Rodzaje fryzur typu: New bob,
- Dobieranie idealne długość fryzury typu: New-bob,
- Sposoby stylizowania fryzur: New – bob,
- Dobór fryzury do kształtu twarzy,
- Kąty strzyżeń fryzury typu: New bob,
2 DZIEŃ
Warsztaty
- 3 kreatywne, nowatorskie systemy strzyżeń damskich. Fryzury typu: New- bob (new long bob, new
bunt bob, new short bob)
- Systemy strzyżeń damskich: Fryzury konkursowe i pokazowe,
- zasady profesjonalnej konsultacji z Klientem specyficznym: Uczestnicy konkursowi, pokazów, modele.
- praca na główkach treningowych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
EFEKTY SZKOLENIA:

Uczestnik osiągnie następujące efekty szkolenia:
WIEDZA:
W wyniku ukończonego szkolenia Uczestnik dowie się:
- Jakie są rodzaje fryzur typu: New bob,
- Jak dobrać idealną długość fryzury typu: New bob,
- Jak stylizować fryzurę typu: New bob oraz jak dobrać fryzurę do kształtu twarzy klientki,
- Czym są fryzury: New long bob, new bunt bob, new short bob,
- Jakie są systemy strzyżeń damskich: Fryzury konkursowe i pokazowe,
- Jakie są zasady profesjonalnej konsultacji z Klientem specyﬁcznym: Uczestnikiem konkursowym,
pokazowym, modelem/modelką.
UMIEJĘTNOŚCI:
W wyniku ukończonego szkolenia Uczestnik nauczy się:
- Dobierania idealnej długości fryzur typu: New bob oraz nauczy się ich stylizowania,
- Profesjonalnego doboru fryzur typu: New bob,
- Tworzenia kątów strzyżeń,
- Technik strzyżenia damskiego według 3 kreatywnych, nowatorskich systemów strzyżeń damskich autorskiej metody Akademii B&K, w tym fryzury New-bob (new long bob, new bunt bob, new short bob),
fryzury konkursowe i pokazowe,
- Jak przeprowadzić profesjonalną konsultację z Klientem specyﬁcznym: Uczestnikiem konkursowym,
pokazowym, modelem/modelką.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
W wyniku ukończonego szkolenia Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne:
- Umiejętność komunikowania się z klientem specyficznym,
- Umiejętność empatycznego podejścia do klienta,
- Umiejętność prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem
zawodu fryzjera.

Grupa docelowa
Profesjonalni fryzjerzy, styliści włosów.
Szkolenie z poziomu zaawansowanego - dedykowane dla osób posiadających umiejętności i
doświadczenie fryzjerskie.

Opis warunków uczestnictwa
Doświadczenie w fryzjerstwie, stylizacji i strzyżeniach.

Materiały dydaktyczne

Główki treningowe pokazowe wraz ze stojakami (wypożyczone na czas szkolenia).
Profesjonalne kosmetyki: szampony, odżywki, maski, lakiery, pianki (wypożyczone na czas szkolenia).
Narzędzia do strzyżeń (wypożyczone na czas szkolenia).
Notatniki, długopisy.

Informacje dodatkowe
Informacja o zwolnieniu z VAT: Dz. U. poz. 1722 §3, ust. 1, pkt 14 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Przywitanie, zapoznanie uczestników,
przedstawienie etapów szkolenia.

2

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0508

08:00

08:15

0:15

Warsztaty Rodzaje fryzur typu: New bob.
Dobieranie idealnej długość fryzury
typu: New-bob. Sposoby stylizowania
fryzur: New – bob.

2020-0508

08:15

14:00

5:45

3

Dobór fryzury do kształtu twarzy. Kąty
strzyżeń fryzury typu: New bob.

2020-0508

14:00

16:00

2:00

4

Warsztaty 3 kreatywne, nowatorskie
systemy strzyżeń damskich. Fryzury
typu: New- bob (new long bob, new
bunt bob, new short bob). Systemy
strzyżeń damskich: Fryzury konkursowe
i pokazowe.

2020-0509

08:00

14:00

6:00

5

Zasady profesjonalnej konsultacji z
Klientem specyficznym: Uczestnicy
konkursowi, pokazów, modele. Praca na
główkach treningowych.

2020-0509

14:00

15:45

1:45

6

Podsumowanie i wręczenie
Certyfikatów/Zaświadczeń.

2020-0509

15:45

16:00

0:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Patryk Pawłowski

Obszar specjalizacji

Fryzjerstwo kreatywne, obsługa klienta. Techniki
strzyżeń damskich, techniki koloryzacji.

Doświadczenie zawodowe

Do świata fryzjerstwa wkroczył zaraz po
ukończeniu szkoły średniej. Współpracował z
takimi firmami jak Cosmo, Revlon, Akademia
Fryzjerska Gabriel, czy Loreal. Ukończył wiele
prestiżowych kursów, m.in. te od Schwarzkopf
Professional. Spokojny, precyzyjny i kreatywny.
Często wciela się w rolę eksperta – chętnie
doradza swoim klientom. Jego głowa jest pełna
artystycznych wizji. Uwielbia koloryzacje, w
szczególności blondy. Świetnie odnajduje się w
strzyżeniach damskich. Dla każdej klientki
dobierze wyjątkową stylizację. Inspiracje czerpie
z najnowszych hair trendów. Jest na bieżąco ze
wszystkimi magazynami i pokazami modowymi.
Swoją przyszłość wiąże z edukacją fryzjerów.
Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z
początkującymi fryzjerami. Jest gotów wziąć
udział w nowych projektach i wyzwaniach. W
najbliższym czasie planuje uczestniczyć przy
tworzeniu zjawiskowych kreacji na prestiżowych
eventach modowych i kulturalnych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 2 letnie doświadczenie w świadczeniu
usług szkoleniowych.

Wykształcenie

Technik usług fryzjerskich.

Lokalizacja usługi
Adres:
Plebiscytowa 14/1
40-035 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

