Usługa - Small Tatoo dla Linergistów
Small Tatoo dla Linergistów

PLN

Numer usługi: 2021/10/11/10458/1198898
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 5317 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

3 300,00 zł netto za
osobę
3 300,00 zł brutto za
osobę
110,00 zł netto za
osobogodzinę
110,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: opublikowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

od 10.02.2022
do 12.02.2022

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą pozyskać lub poszerzyć wiedzę
na temat
małych tatuaży.
Kurs jest skierowany do właścicieli salonów kosmetycznych, jak i pracowników
salonów
kosmetycznych. Doświadczenie w linergistyce jest wymagane.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

3

Data zakończenia rekrutacji:

09-01-2022

Liczba godzin usługi:

30

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

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 z małych tatuaży to szkolenie na poziomie zaawansowanym, przeznaczone jest dla
linergistów, którzy na co dzień zajmują się makijażem permanentnym. Wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu rynkowemu, proponujemy szkolenie, które pozwoli nabyć odpowiednie
umiejętności, potrzebne do wykonania zabiegu. Omawiana technika dotyczy ozdabiania ciała
odpowiednią wypracowaną metodą w formie małych tatuaży. Technika ta wymaga od kursanta
poczucia estetyki, skupienia, precyzji i dużo cierpliwości, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
Kursant po ukończonym szkoleniu posiądzie wiedzę z zakresu zdobienia ciała makijażem
permanentnym w formie małych tatuaży. Ponadto przyswoi kolejne informacje i sporą dawkę
wiedzy teoretycznej. Udoskonali warsztat praktyczny. Zdobędzie poszerzy umiejętności z
zakresu: prawidłowej obsługi klienta, bezpieczeństwa i higieny podczas pracy, wskazówki
dotyczące znieczulania, dobrania odpowiedniego sprzęt, prawidłowej pielęgnacji po
zabiegowej oraz informacje o procesie gojenia i efektu końcowego po zabiegu. Na szkoleniu
nauczysz się wykonywać małe tatuaże, zapoznasz się z modnymi wzorami, które zachwycą
Twoich klientów. Wiedza zostanie przekazana Ci w sposób prosty oraz przystępny. Na
szkoleniu proponujemy duża ilość godzin praktycznych na modelkach, która pozwoli Ci w
pełni opanować umiejętności potrzebne do wykonywania tego zabiegu.
Dzień I
1. Zajęcia teoretyczne, szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących Small Tattoo

2. Zajęcia praktyczne - wykonywanie małych tatuaży Small Tatto
Dzień II
1. Zajęcia praktyczne - wykonywanie małych tatuaży
Dzień III
Dzień II
1. Zajęcia praktyczne - wykonywanie małych tatuaży
2. Egzamin wewnętrzny
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą pozyskać lub poszerzyć wiedzę na temat małych tatuaży.
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Small Tatoo - zajęcia teoretyczne
oraz ćwiczenia praktyczne

10-02-2022

10:00

20:00

10:00

Small Tatoo - zajęcia praktyczne;
praca na modelkach

11-02-2022

10:00

20:00

10:00

Small Tatoo - zajęcia praktyczne;
praca na modelkach

12-02-2022

10:00

19:30

09:30

Egzamin wewnętrzny

12-02-2022

19:30

20:00

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Small Tattoo dla Linergistów - kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania małych tatuaży.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy
samodzielnym wykonaniu zabiegu.
Efekty uczenia się
Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.
- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegu zdobienia ciała makijażem
permanentnym w formie małych tatuaży;
- dobiera odpowiednie preparaty oraz narzędzia do wykonania małych tatuaży;
- charakteryzuje uwarunkowania zdrowotnych i zasady bezpieczeństwa związane z wykonaniem małych tatuaży.
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- precyzuje uwarunkowania zdrowotne, higieniczne i zasady bezpieczeństwa związane z wykonaniem małych tatuaży;
- dobiera odpowiedni kształt i kolor modnych wzorów małych tatuaży;
- wykonujemałe tatuaże;
- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu małych tatuaży;
- organizuje niezbędne materiały do wykonania małych tatuaży;
- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem.
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.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Egzamin wewnętrzny
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

3 300,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

3 300,00 zł

Koszt osobogodziny netto

110,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

110,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie
Szczegółowe miejsce realizacji kursu uzależnione jest od ilości zgłoszeń
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą
Natalia Piotrowska-Grochoła
W obszarze specjalizacji Pani Natalii są podstawy
kosmetologii, obsługa lasera diodowego, a także zaawansowany makijaż permanentny oraz small
tatto.
Prowadzenie szkoleń w iks TREMENTI

Kontakt

Natalia Piotrowska-Grochoła
email: iks@trementi.pl
tel: (+48) 509 670 833

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia
Warunki uczestnictwa
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą pozyskać lub poszerzyć wiedzę na temat
małych tatuaży.
Kurs jest skierowany do właścicieli salonów kosmetycznych, jak i pracowników salonów
kosmetycznych. Doświadczenie w linergistyce jest wymagane.
Informacje dodatkowe
Podczas trwania zajęć, przewidziane są przerwy.

Grupa prowadzona jest przez 1 szkoleniowca. W przypadku jego nieobecności, szkolenie poprowadzi jedna z
wymienionych trenerów w karcie usługi.
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
Po szkoleniu każda kursantka otrzymuje skrypt z dokładnym opisem poruszanych na szkoleniu zagadnień, certyfikat oraz
kartę zgody pacjenta.

