Perfekcyjny rysunek brwi
Usługa archiwalna
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

2020/02/18/10458/532258

Cena netto

950,00 zł

Cena brutto

950,00 zł

Cena netto za godzinę

95,00 zł

Cena brutto za
godzinę

95,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-30

Termin zakończenia
usługi

2020-04-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-29

Maksymalna liczba uczestników

4

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

TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA
GROCHOŁA

Osoba do kontaktu

Natalia Grochoła

E-mail

iks@trementi.pl

Telefon

+48 509 670 833

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - zakresu
prawidłowego rysunku wstępnego brwi - wiedzy z zakresu perfekcyjnej symetrii brwi - doboru
odpowiedniego kształtu brwi do twarzy klientki Uczestnik nabędzie umiejętności : - wykonania
prawidłowego rysunku wstępnego brwi - uzyskania perfekcyjnej symetrii brwi - wykonania prawidłowej
dokumentacji zdjęciowej wykonanej pigmentacji Kompetencje społeczne uzyskane podczas
szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu
zabiegu. Uczestnik kursu będzie potrafił we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem
informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o
wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu. Uczestnik kursu zrozumie,
że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalnego
przeprowadzenia zabiegu. Uczestnik samodzielnie będzie potrafił wykonać perfekcyjny rysunek brwi.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na samodzielne wykonanie
perfekcyjnego rysunku brwi. Nabędziesz podstawową wiedzę z zakresu prawidłowego rysunku
wstępnego brwi. Będziesz potrafił/potrafiła wykonać prawidłowy rysunek wstępny brwi. Będziesz
potrafił/potrafiła uzyskać perfekcyjną symetrię brwi. Będziesz potrafił/potrafiła dobrać odpowiedni
kształt brwi do twarzy klientki. Będziesz potrafił/potrafiła wykonać prawidłową dokumentację
zdjęciową wykonanej pigmentacji.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu
500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie
szkoleniowej.

Szkolenie skierowane dla osób , które chcą pozyskać lub poszerzyć dotychczasową wiedzą z zakresu
prawidłowego rysunku wstępnego brwi. Na szkoleniu pokażemy i nauczymy jak uzyskać perfekcyjną
symetrie i podpowiemy jak umiejętnie dobrać odpowiedni kształt brwi do twarzy klientki. Kursantka
otrzyma informacje i cenne wskazówki dotyczące poprawnego wykonania dokumentacji zdjęciowej
wykonanej pigmentacji, a także zostanie poinstruowana w zakresie umieszczania zdjęć swoich prac w
sieci jako formy reklamy.
Ponadto teoria wprowadzająca, pokaz i 6 godzin zajęć praktycznych pozwolą nabyć lub/i udoskonalić
umiejętności w wykonywaniu rysunku wstępnego, który jest nieodzowną częścią prawidłowej
pigmentacji przynoszącej dobre efekty - bo dobry projekt to klucz do sukcesu!
Wprawa nabyta na szkoleniu umożliwi samodzielne wykonanie perfekcyjnego rysunku przez kursantkę
w krótkim czasie, tym samym znacząco podniesie kwaliﬁkacje, a co za tym idzie liczbę zadowolonych
klientek i kondycję firmy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu Uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat:
- zakresu prawidłowego rysunku wstępnego brwi
- wiedzy z zakresu perfekcyjnej symetrii brwi
- doboru odpowiedniego kształtu brwi do twarzy klientki

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- wykonania prawidłowego rysunku wstępnego brwi
- uzyskania perfekcyjnej symetrii brwi
- wykonania prawidłowej dokumentacji zdjęciowej wykonanej pigmentacji
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potraﬁ we właściwy sposób przeprowadzić
rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,
narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu
zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.
Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez
zwiększenie liczby oferowanych zabiegów.

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do właścicieli salonów kosmetycznych jak i pracowników salonów
kosmetycznych doświadczenie nie jest wymagane.

Opis warunków uczestnictwa
Szkolenie jest skierowane do właścicieli salonów kosmetycznych jak i pracowników salonów
kosmetycznych doświadczenie nie jest wymagane.

Materiały dydaktyczne
Po szkoleniu każda kursantka otrzymuje skrypt z dokładnym opisem poruszanych na szkoleniu
zagadnień, certyfikat oraz kartę zgody pacjenta.

Informacje dodatkowe
Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Perfekcyjny rysunek brwi zajęcia teoretyczne

2020-04-30

10:00

14:00

4:00

2

Przerwa obiadowa

2020-04-30

14:00

15:00

1:00

3

ćwiczenia praktyczne

2020-04-30

15:00

20:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Kinga Michalska

Obszar specjalizacji

Dziedziną, w której specjalizuje się Pani Kinga
Michalska to Makijaż Permanentny I i II stopnia.

Doświadczenie zawodowe

Związana z branżą beauty jest od 7 lat. Pani
Kinga Michalska jest dyplomowanym
kosmetologiem, ukończyła również wiele kursów
z dziedziny kosmetyki. Jest ona również autorką
kursu Makijażu Permanentnego II stopnia dla
naszej firmy.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Kinga Michalska jest jedną z najlepszych
ekspertów Makijażu Permanentnego na Śląsku, o
czym świadczą duże ilości zadowolonych
klientek.

Wykształcenie

Pani Kinga Michalska jest absolwentką Śląskiej
Wyższej Szkoły Medycznej, ukończyła również
wiele kursów w specjalizacji kosmetologii.

Imię i nazwisko

Justyna Jonienc Ułanowska

Obszar specjalizacji

Pani Justyna Jonienc-Ułanowska jest
kosmetologiem, który z sukcesami prowadzi dwa
salony kosmetyczne na śląsku. Może się
pochwalić rzeszą zadowolonych i pięknie
wyglądających klientek. Ukończyła ponad 40
specjalistycznych kursów z zakresu kosmetyki.

Doświadczenie zawodowe

Pani Justyna jest właścicielem dwóch salonów
kosmetycznych na śląsku. Jest także byłym
szkoleniowcem takich firm jak „CLARENA” oraz
„Ilsci”

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Były szkoleniowiec „Clarena” oraz „Ilsci”.
Prowadzi szkolenia w Instytucie Kosmetologii
Stosowanej Trementi

Wykształcenie

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej
w Katowicach: w zakresie – Kosmetologii
estetycznej, oraz absolwentka Uniwersytetu
Opolskiego: kierunek – Biologia

Imię i nazwisko

Anna Stelmach-Bielińska

Obszar specjalizacji

Kosmetologia, Makijaż permanentny, korekty,
kamuflaże, kosmetologia estetyczna : -Kwas
hialuronowy usieciowany, wypełnienia skórne i
tkankowe. Mezoterapia mikro igłowa.

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia z zakresu mezoterapii
mikro igłowej, otrzymanie uprawnień do
wykonywania tego zabiegu. Ukończone kursy z
technik wypełnień kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenia z zakresu Techniki
wypełnień kwasem hialuronowym usieciowanym.
Ukończone szkolenia z zakresu stosowania i
właściwości produktów do wypełnień skórnych i
tkankowych z kwasem hialuronowym.
Ukończone szkolenie zaawansowane z zakresu
makijażu permanentnego. Otrzymanie uprawnień
do wykonywania mikro pigmentacji brwi, powiek i
ust. Otrzymanie tytułu Linergistyki Master.
Ukończone szkolenie z zakresu makijażu
permanentnego, korekty i kamuflażu.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w usługach
kosmetologicznych.

Wykształcenie

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we
Wrocławiu, kierunek Kosmetologia Stosowana

Lokalizacja usługi
Adres:
Wolności 40/33
41-500 Chorzów, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Wi-fi

