Usługa - Szkolenie indywidualne Brow MASTER
& Brow LAMI - szkolenie zaawansowane z henny
pudrowej oraz z laminacji brwi
Szkolenie indywidualne Brow MASTER &
Brow LAMI - szkolenie zaawansowane z
henny pudrowej oraz z laminacji brwi

PLN

Numer usługi: 2021/02/15/118781/941297
Dostawca usług: CPW Natalia Modzelewska-Kopeć,
0/5

Agnieszka Fibic Spółka Cywilna
Miejsce usługi: Rybnik
Dostępność: Usługa otwarta
Status usługi: opublikowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Styl życia / Uroda

Tak

5 200,00 zł netto za
osobę
5 200,00 zł brutto za
osobę
288,89 zł netto za
osobogodzinę
288,89 zł brutto za
osobogodzinę

od 31.05.2021
do 01.06.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób zaawansowanych pracujących już na
produkcie i posiadających wiedzę podstawową z henny oraz z farb oraz dla
osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o zabieg laminacji brwi.
Szkolenie skierowane do włascicieli i kosmetyczek wykonujacych zabiegi
kosmetyczne z zakresu henny i laminacji brwi

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

1

Data zakończenia rekrutacji:

17-05-2021

Liczba godzin usługi:

18

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi
1. Szkolenie Brow Master
1. Część teoretyczna
- Rodzaje barwników i dobór do klienta.
- Diagnoza brwi - wybór odpowiedniej stylizacji.
- Trudne przypadki.
- Przygotowanie brwi do zabiegu.
- Trzy metody pracy z henną.
- Metody kształtowania brwi.
- Rozjaśnianie brwi.
- Moc regulacji brwi.
- Jak zwiększyć trwałość stylizacji?
- Rysunek wstępny za pomocą kredki pudrowej.
- Jak wykonać oryginalne zdjęcia.
2. Część praktyczna

- stylizacja pokazowa wykonana przez instruktora
- stylizacja na modelce wykonana przez kursanta
2. Szkolenie Brow Lami
1. Część teoretyczna
- Diagnoza włosa i dobór odpowiedniej stylizacji.
- Czym jest laminacja i dla kogo jest ten zabieg.
- Proporcje brwi.
- Budowa włosa i fazy wzrostu włosa.
- Zasady bezpiecznej laminacji.
- Działanie produktów do laminacji.
- Zachowanie włosa w trakcie zabiegu.
- Prawidłowy kierunek ułożenia włosków.
- Zasady farbowania po laminacji brwi.
- Odżywienie i pielęgnacja po zabiegu laminacji brwi.
- Jak wykonać oryginalne zdjęcia.
- Wskazania i przeciwskazania.

2. Część praktyczna
- stylizacja pokazowa wykonana przez instruktora
- stylizacja na modelce wykonana przez kursanta
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Część teoretyczna

31-05-2021

09:00

12:00

03:00

Część pokazowa - stylizacja
wykonana przez instruktora

31-05-2021

12:00

13:30

01:30

Przerwa obiadowa

31-05-2021

13:30

14:00

00:30

Część praktyczna - praca kursanta
na modelkach

31-05-2021

14:00

17:30

03:30

Podsumowanie pierwszego dnia
szkolenia

31-05-2021

17:30

18:00

00:30

Część teoretyczna - laminacja brwi

01-06-2021

09:00

12:00

03:00

Część pokazowa - stylizacja
wykonana przez instruktora

01-06-2021

12:00

13:30

01:30

Przerwa obiadowa

01-06-2021

13:30

14:00

00:30

Część praktyczna - praca kursanta
na modelkach

01-06-2021

14:00

17:30

03:30

Podsumowanie szkolenia wręczenie certyfikatów

01-06-2021

17:30

18:00

00:30

Główny cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest wzrost przychodów firmy o 4% do końca 2021 roku. Jako okres porównawczy będzie
analogiczny okres w 2020 roku. Cel zostanie zrealizowany bezpośrednio poprzez zwiększenie się liczby klientów i
realizowanych usług, dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług. Cel zostanie zrealizowany dzięki nabyciu kompetencji i
umiejętności potrzebnych do realizacji usług henny pudrowej oraz laminacji brwi.

Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu podniesienie umiejętności oraz wiedzy z zakresu henny pudrowej oraz zdobycie wiedzy
merytorycznej i praktycznej z laminacji brwi. Uczestnik po skończonym szkoleniu posiada uporządkowaną wiedzę, potrafi
samodzielnie wykonać zabieg laminacji brwi oraz dba o swój samorozwój z zakresu stylizacji brwi henną.
Efekty uczenia się
Podczas szkolenia kursant zdobędzie następujący zakres wiedzy:
kursant poszerza swoją wiedzę oraz jakość usługi stylizacji brwi henną pudrową
kursant posiada i wykorzystuje wiedzę merytoryczną i praktyczną z laminacji brwi
kursant potrafi pracować z henną na trzy sposoby
kursant radzi sobie z trudnymi przypadkami podczas stylizacji brwi, korzystając z metod kształtowania brwi
kursant rozumie procesy zachodzące podczas laminacji brwi
kursant diagnozuje brwi oraz dobiera odpowiednią stylizację
kursant zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania usługi

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

5 200,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

5 200,00 zł

Koszt osobogodziny netto

288,89 zł

Koszt osobogodziny brutto

288,89 zł

Adres realizacji usługi
ul. Władysława Stanisława Reymonta 17, 44-200 Rybnik, woj. śląskie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Klimatyzacja
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Natalia Modzelewska-Kopeć
Natalia to kosmetolog z 15 letnim doświadczeniem oraz właścicielka salonu La Beauty. Na swoim
koncie ma liczne kursy i szkolenia stylizacji brwi oraz makijażu permanentnego.
Z zamiłowania jest szkoleniowcem, ambasadorem oraz mentorką znanej marki Browxenna Polska
w której szkoli stylistów brwi oraz przyszłych szkoleniowców marki. Otrzymała również tytuł
Mentor&Trainer BrowXenna Polska. Przeprowadziła ponad 100 szkoleń ze stylizacji brwi.
Stylizacja brwi to jej największa miłość, dzięki czemu jej szkolenia są tak owocne! Natalia emanuje
ciepłem, dobrą energią oraz ogromnym profesjonalizmem.
Cechą jej szkoleń jest budowanie przyjaznej relacji pomiędzy kursantami a trenerem - na nich
wszyscy są sobie równi.
Natalia czuwa na straży tego, aby Akademia była na najwyższym poziomie, zarówno pod
względem przekazywanej wiedzy, trenerów, jak i atmosfery panującej podczas szkoleń.

Kontakt

Agnieszka Fibic
email: agnieszkafibic@wp.pl
tel: (+48) 606 910 328

Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt szkoleniowy, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały
niezbędne do części praktycznej.

