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JE ČAS 
NA NOVOU INSPIRACI

Zvědavost je knotem ve svíci poznání.
William Arthur Ward

Jako kadeřníky vás zvědavost posouvá uměleckým směrem kupředu.
Hluboce toužíte objevovat nové věci, jako jsou barvy, tvary, textury a techniky.

Jako umělci neustále hledáte inspiraci, cokoliv, co by ve vás probudilo nové nápady.

Jako podnikatelé víte, že se správnými zdroji a podporou
můžete dosáhnout ještě větších úspěchů.

Naše vzdělávací programy jsou pro vás i pro posun vaší práce na novou úroveň 
nepostradatelné, a to jak umělecky a kreativně, tak technicky. Připojte se k seminářům 

Goldwell Education Team a Guest Artists s intenzivně informativními a inspirativními lekcemi 
a zažijte si atmosféru toho, že budete mezi dalšími neuvěřitelně kreativními kadeřníky.
S každým střihem, barvou a úpravou, jež vytvoříte, ucítíte, jak se váš talent rozvíjí a vaše 

dovednosti stoupají až na úroveň ostrosti vašich nůžek.

Jako partner, kterému věříte, vás zveme k prolistování tohoto katalogu a k účasti 
na našich vzdělávacích programech. Nejde jen o investici do vašeho řemesla, 

jde o investici do vaší budoucnosti, kterou si nesmíte dovolit promeškat.

Pojďme do toho společně!
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NYNÍ JE SPRÁVNÝ ČAS
PRO SKVĚLÉ SLUŽBY, KTERÉ POVEDOU

K ÚSPĚCHU VAŠEHO SALONU.
Poskytněte svým klientům maximální zážitek ze služeb vašeho salonu

díky individuální konzultaci, inspirativním technikám a vysoce účinným
profesionálním produktům vytvořeným pro podporu vaší

odbornosti v oblasti péče o vlasy.

Objevte Goldwell Service Cycle 
www.goldwell.com

GOLDWELL SERVICE CYCLE
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PROGRAMY GOLDWELL MASTER

OD VÁŠNĚ K MISTROVSTVÍ
Ať už jde o barvu, tvar, nebo střih,

odvažte se posunout své znalosti na novou úroveň.

Buďte opravdovými mistry svého oboru.
Zapojte se do programů Goldwell Master a udělejte vše pro to, abyste se stali

ve svém oboru nejlepšími. Každý program se skládá ze série vzrušujících interaktivních
seminářů, které vás krok za krokem provedou rozličnými oblastmi

až na nejvyšší stupeň v odbornosti.
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PROMĚŇTE SVOU VÁŠEŇ PRO 
BARVU V MISTROVSKÝ UM.

Posuňte své znalosti na novou úroveň
a staňte se GOLDWELL MASTER COLORIST.

 » Tato série vzrušujících a interaktivních seminářů vás provede cestou umění 
a službami barvení vlasů.

 » Není to jen o barvě, je to o činnosti založené na vaší tvořivosti a rozvíjení  
vašich schopností v oblasti komunikace, služeb, techniky a umění.

 » Každý ze segmentů Master Colorist se zaměřuje na klíčové oblasti v barvení vlasů, 
které přenesou vaše znalosti a možnosti na novou úroveň.

COLOR TECHNICIAN
Goldwell standardy a Jak se stát mistrem » Sebedůvěra

COLOR SPECIALIST
Barvicí technika a dokonalá konzultace » Na míru zákazníkovi

COLOR ARTIST
Trendy a inspirace » Kreativita

5. FOILING MASTERY

4. LIGHTENING MASTERY

3. ELUMEN MASTERY

2. PERMANENT COLOR MASTERY

1. DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY

COLOR CORRECTION SPECIALIST GREY COVERAGE SPECIALIST

COLOR TREND COLOR ELUMENATION 
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COLOR TECHNICIAN
GOLDWELL SERVICE CYCLE A STANDARDY

Být skutečným expertem přes barvy znamená hlubokou znalost
produktů, technik a nástrojů.

Naučíte se, jak integrovat Goldwell Color System do celostní služby,
kterou bude váš klient milovat. Staňte se MASTER COLOR TECHNICIAN.

CO ZÍSKÁTE?

 » Naučíte se, jak poskytovat svým klientům konzultace na prvotřídní úrovni.

 » Hluboké znalosti produktů Goldwell a jejich působení.

 » Tvorba „celkového looku“ vašich klientů, jež zahrnuje více než pouhou barvu na vlasy.

 » Znalost dimenzionálního barvení s ohledem na potřeby klienta.

 » Zúčastníte se inspirativní praktické části, kde získáte opravdový přehled 
o barvení a budete se skvěle bavit!

Objednejte si výhodný balíček programu Master Colorist s 20% slevou 
za 12 500,– vč. DPH. Balíček obsahuje 5 školících dní včetně testovacího dne 

(teoretická a praktická část), kdy obdržíte trofej za úspěšné absolvování celého 
programu. Za tuto cenu získáte 5 nabitých  školících dní, které obsahují jak 

teoretickou, tak praktickou část, občerstvení během školení, tištěné materiály 
k tématu školení, psací potřeby a dárek.
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DEMI-PERMANENT COLOR MASTERY
Naučíte se vše o přelivování produkty Colorance. 
Tento seminář nabízí různorodá řešení v oblasti 
barev, jež splňují skutečná očekávání. Objevte 
širokou škálu služeb od posílení lesku až po nejvíce 
vzrušující módní barvy a překrývání šedin, které 
budou vaši klienti milovat.

10. 2. 2020, 7. 9. 2020, Praha
13. 2. 2020, 22. 9. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 

PERMANENT COLOR MASTERY
Budete moci barvit blondýnky, brunetky, zrzky nebo 
klientky se šedivými vlasy díky nekonečným 
barevným možnostem, 100% krytí šedin a jedinečné 
stálosti a rovnoměrnosti řad produktů Topchic 
a Nectaya. Naučte se zvýraznit přirozenou krásu svých 
klientek pomocí nejkrásnější barvy vlasů.

11. 2. 2010, 8. 9. 2020, Praha
14. 2. 2020, 23. 9. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 

ELUMEN MASTERY
Poznejte nekonečné možnosti, jak můžete zaujmout 
své klienty. Nabídněte jim zářivý lesk, neskutečnou 
odolnost a rovnoměrné krytí díky permanentní barvě 
bez zápachu amoniaku.
Naučte se, jak v salonu rozšířit svou nabídku 
o prémiové služby Elumen, které jsou naprosto 
dokonalé pro vaše nejnáročnější klienty.

15. 4. 2020, 15. 10. 2020, Praha
20. 4. 2020, 19. 10. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 

LIGHTENING MASTERY
Naučte se vše, co potřebujete vědět o blond barvení, 
o jeho různorodosti, jeho problematice a jeho kráse.
Udělejte ze svého salonu místo vyhledávané 
blondýnkami. Získejte znalosti a dovednosti, jež jsou 
potřeba pro vytvoření dokonalé blond barvy.

16. 4. 2020, 16. 10. 2020, Praha
21. 4. 2020, 20. 10. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 

FOILING MASTERY + TESTY
Naučte se klasickou metodu melírování a způsoby, 
jakými můžete přizpůsobovat umístění fólií pro 
dosahování různých barevných efektů a dodání 
dimenze vaší barvě.
V odpolední části proběhnou teoretické i praktické 
testy (na praktické testy pro vás zajistíme modelky my).

18. 5. 2020, 9. 11. 2020, Praha
20. 5. 2020, 19. 11. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 
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COLOR SPECIALIST
ZMĚNA BARVY

Dosáhněte vysokého stupně znalosti a odborných dovedností, díky
nimž budete schopni vyřešit jakýkoliv problém týkající se změny barvy.

Začněte si hrát s barvami a staňte se MASTER COLOR SPECIALIST.

CO ZÍSKÁTE?

 » Znalosti odbarvování a odstranění barvy až po předpigmentaci a vše mezi tím.

 » Získáte detailní vhled do problematiky barevných skupin.

 » Dostanete tipy na pokročilé barvicí receptury.

 » Poznáte širokou škálu nejpoužívanějších a nejužitečnějších technik korekce.

 » Vytvoříte si strategii pro řešení problémů s barvou pro nejnáročnější korekce.

 » Zúčastníte se inspirativní praktické části, kde získáte opravdový přehled  
o barvení a budete se skvěle bavit
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GREY COVERAGE SPECIALIST
Staňte se expertem na krytí šedin a vybudujte si svou 
klientelu. Poznejte jedinečné služby spojené 
s barvením šedin a překvapte i své nejnáročnější 
klienty. Udělejte ze svého salonu soutěžní místo pro 
poskytování služeb zákazníkům se šedinami tím, 
že v této oblasti získáte naprostou preciznost.

4. 5. 2020, Brno
25. 5. 2020, Praha

3 000 Kč / 120 € 

COLOR CORRECTION SPECIALIST
Udělejte dojem na své klienty díky svým schopnos-
tem měnit barvu jejich vlasů.
Slibujeme, že získáte pokročilé znalosti a osvojíte si 
techniky, díky nimž se budete moci postavit výzvám 
změny barvy.

5. 5. 2020, Brno
26. 5. 2020, Praha

3 000 Kč / 120 € 

M
AS

TE
R 

CO
LO

RI
ST

13



COLOR ARTIST
TRENDY A INSPIRACE

Tato úroveň je skvělou volbou pro kadeřníky orientované na nejnovější trendy a střihy,
kteří neustále hledají novou inspiraci. Otevřete se novým obzorům

a staňte se MASTER COLOR ARTIST, učte se od Goldwell Global Artists Masters.

CO ZÍSKÁTE?

 » Propojte technologii s tvořivostí a vraťte se zpět k základům.

 » Naučíte se, jak jednoduše přenášet svou vizi do technik použitelných v salonu.

 » Získáte znalosti o tom, jak začlenit módní trendy do „úplného looku”.

 » Získáte smysl pro barvu a sebevědomí při tvorbě barevného designu a vizualizaci.

 » Zúčastníte se inspirativní praktické části, kde získáte přehled o barvení  
a budete se skvěle bavit!
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COLOR TREND
Znát Goldwell trend 2020 je zárukou toho, že vaše 
kreativita neusne na vavřínech. Navštivte tento 
praktický seminář, kde si aktuální trend vyzkoušíte 
na vlastní kůži! Michal Pavlík vás naučí praktické triky, 
které povznesou vaši kreativitu!

24. 2. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 

COLOR ELUMENATION
NOVINKA! Nový seminář pro ty, kteří se již zúčastnili 
seminářů Master Colorist Technican. Tento seminář je 
zaměřený na jedinečné barvy s Elumenation efektem, 
které najdete jen u Goldwell.
Naučte se techniky, které povznesou vaše barvicí 
umění na vyšší úroveň. Udělejte z vašeho Goldwell 
barvicího světa barevný svět Elumenation. Na tomto 
semináři se naučíte, jak používat odstíny Elumenated 
Topchic, Colorance, Elumen a @Pure Pigments a tím 
vytvoříte jedinečné receptury a dosáhnete 
neobvyklých Elumenated výsledků.

24. 4. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 
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ESSENTIAL SHAPES
Základní 

principy střihů.

» kadeřníci všech úrovní

» 3denní seminář

CONTEMPORARY SHAPES
Moderní střihy pro 

každodenní práci v salonu.

» kadeřníci s praxí

» 2denní seminář

ADVANCED SHAPES
Pokročilé střihy 

a techniky.

» kadeřníci, kteří již 
absolvovali jeden 

z předchozích seminářů

» 2denní seminář

PROMĚŇTE SVOU VÁŠEŇ  
PRO STŘIH A TVAR 
V MISTROVSKÝ UM.

Posuňte své znalosti na novou úroveň
a staňte se GOLDWELL MASTER STYLIST.

U správného účesu nejde jen o střih a tvar,
jde o jejich vzájemný soulad.

Program Goldwell Master Stylist vás krok za krokem
dovede až na nejvyšší stupeň odbornosti.
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STŘIH
Tři inspirativní semináře, které vás vezmou do vzrušujícího světa tvarů a designu.

Zlepšete své dovednosti, dosáhněte technické dokonalosti a neomezené tvořivosti.

Tento program je určen právě pro vás, chcete-li
» porozumět základním principům střihů

» zlepšit své technické dovednosti
» usilovat o inovaci

ESSENTIAL SHAPES
První úroveň školení zaměřeného na střihy.

Porozumějte základním principům střihů a pochopte 
do hloubky jednotlivé techniky. Naučte se pracovat 
metodicky a zjistěte, jaké techniky a barvy nejlépe 
podtrhnou konečný tvar a střih pro dosažení 
nejlepších výsledků.

3 dny

2.–4. 3. 2020, 11.–13. 11. 2020, Brno 
9.–11. 3. 2020, Praha

9 000 Kč / 360 € 

CONTEMPORARY SHAPES
Ideální pro kadeřníky, kteří absolvovali seminář 
Essential Shapes.

Naučte se, jak vytvořit ve svém salonu moderní 
sestřih. Zjistěte, jak pomocí správného použití barev 
zvýraznit dosažený tvar. Vyzkoušejte různé varianty 
stylingu, který konečný tvar pozvedne na ještě vyšší 
úroveň.

2 dny

27.–28. 4. 2020, Praha
28.–29. 5. 2020, Brno

6 000 Kč / 240 € 

ADVANCED SHAPES
Pokročilé střihy a techniky. Ideální pro kadeřníky, 
kteří absolvovali školení Essential Shapes 
a Contemporary Shapes.

Vytvořte opravdu nadčasové střihy. Naučte se 
rozdělovat střih opravdu pokročilým způsobem 
a sledujte jedinečné výsledky vaší práce. Posuňte 
hranice vaší kreativity ve střizích.

2 dny

1.–2. 6. 2020, Praha
22.–23. 6. 2020, Brno

6 000 Kč / 240 € 
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PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ
Zjistěte vše o našich produktech a jejich efektivním použití  

a získejte tipy a triky pro dosažení nejlepších výsledků ve vašem salonu.

Za každými krásnými vlasy naleznete profesionální znalosti, skvělou technickou 
odbornost a důvěryhodné, vysoce účinné profesionální produkty. Semináře představují 
dokonalý základ pro to, abyste se stali expertem v oblasti barev, textury, péče a stylingu. 

Umožní vám sebejistě pracovat s celým portfoliem společnosti Goldwell a zároveň 
vytvářet úžasné výsledky pro vaše klienty.

Každé produktové školení je rozděleno na dvě části. V teoretické části se dopodrobna 
seznámíte s daným produktem. V další části probíhá praktická ukázka na modelce.

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ

03.02.2020 Tábor
03.02.2020 Přeštice
03.02.2020 Zlín
03.02.2020 Brno
04.02.2020 Lovosice
05.02.2020 Ostrava
25.02.2020 Hradec Králové

02.03.2020 Plzeň
03.03.2020 Liberec
09.03.2020 Zlín
09.03.2020 Brno

06.04.2020 Přeštice
06.04.2020 Ostrava
06.04.2020 Tábor
06.04.2020 Brno
06.04.2020 Zlín
06.04.2020 Hradec Králové
07.04.2020 Lovosice

04.05.2020 Plzeň
05.05.2020 Liberec
06.05.2020 Brno
06.05.2020 Zlín

21.09.2020 Plzeň

05.10.2020 Přeštice
05.10.2020 Tábor
06.10.2020 Hradec Králové
06.10.2020 Zlín
06.10.2020 Liberec
07.10.2020 Ostrava

02.11.2020 Plzeň
03.11.2020 Zlín
03.11.2020 Lovosice

01.12.2020 Přeštice
02.12.2020 Ostrava

500 Kč / 20 € 
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KERASILK
Staňte se skutečným expertem a poskytujte ve vašem salonu luxusní pečující služby,

které vám umožní splnit všechny přání vašich klientů.

Naučte se, jak správně provádět prémiové pečující salonní služby.
Odlište tím svůj salon od konkurence, přilákejte novou klientelu a generujte dodatečný zisk.

CO ZÍSKÁTE?

 » Špičkové znalosti luxusní pečující a stylingové řady Kerasilk.

 » Jistotu v provádění služeb ve vašem salonu.

 » Schopnost odvodit správný výběr domácí péče.

 » Tipy, jak nejlépe ukázat luxusní charakter produktů Kerasilk.

 » Rady, jak provádět profesionální konzultace, kterým budou vaši zákaznici rozumět.

 » Výjimečné salonní služby: Kerasilk Reconstruct pro dokonale ošetřené a zdravé vlasy,  
Kerasilk Volume pro dlouhotrvající objem, Kerasilk Revitalize pro pevné a husté vlasy  

a Kerasilk Color pro nádherně zářivé barevné výsledky.

 » Perfektní řešení pro dlouhotrvající přeměnu nezvladatelných a krepatých vlasů  
díky exkluzivním salonním službám Kerasilk Keratin Treatment a De-Frizz.

 » Zdokonalení stylingových a blow-dry služeb  
díky stylingovým produktům z řady Kerasilk Style.

#KERASILK

ALL ABOUT KERASILK
Pronikněte do tajů naší nejluxusnější řady Kerasilk a zjistěte vše 
o jednotlivých salonních službách od našeho nového školitele 
Nikoly Stojanoviće!
Seminář je zaměřený na 6 salonních Kerasilk služeb: Kerasilk 
Repower, Kerasilk Reconstruct, Kerasilk Color, Kerasilk Revitalize, 
Kerasilk Control De-Frizz, Kerasilk Control Keratin a na stylingové 
produkty Kerasilk Style

12. února 2020, Brno,  
10–14 hod.
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SERVICE INSPIRATION

ELUMEN METALLIC COLLECTION
Elumen a Elumen Play přichází s novými, naprosto fantastickými 
módními metalickými odstíny! Nenechte si ujít nálož inspirace, jak 
s nimi pracovat, až se v dubnu objeví ve vašich objednávkových 
listech! Michal Pavlík a Goldwell Education Team CZ posunou 
hranice vaší kreativity zase o kousek dál!

2. 4. 2020, Hradec 
Králové
3. 4. 2020, Brno

1 500 Kč / 60 € 

WAVE STORIES: TEXTURE AND WAVE MANIA
Goldwell vám představí převratnou novinku ve způsobu získání 
a udržení nádherných plážových vln a to až na 3 měsíce! Přijďte se 
podívat, jak na bezkonkurenční vlny a vaše klientky budou toto léto 
ty nejspokojenější! Beach waves stále cloumají sociálními sítěmi 
a my si troufáme tvrdit, že snad nikdy z módy nevyjdou, proto by 
vám tato novinka v Goldwell příslušenství neměla chybět!

10. 6. 2020, Praha
11. 6. 2020, Brno

1 500 Kč / 60 € 
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DECONSTRUCTION CUTS
Pojďte si vyzkoušet střihy trochu jinak. Střihy rozdělené do sekcí, 
kdy však účes působí jako efektní celek!
Kurz není vhodný pro začátečníky, ale pro ty, kteří si se střihy rádi 
hrají a mají chuť a odvahu zkusit něco jiného! 
Dopoledne proběhne teoretická část a ukázka na modelce, 
odpolední část je praktická – cvičné hlavy na práci pro vás 
zajistíme my.

26. 2. 2020, Praha

4 000 Kč / 160 € 

STŘIHY
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BRAID MANIA

BRAID MANIA – SVATEBNÍ A LETNÍ ÚČESY
Naše oblíbené školitelky Tereza Tomanová a Monika Musilová 
z brněnského salonu MANGO de COCO mají stále co nabídnout, co se 
účesů a zaplétaných copů týče. Jejich semináře jsou vždy beznadějně 
vyprodané a velmi žádané, zvlášť v předsvatební a letní sezóně – 
pojďte se od nich naučit aktuální novinky – žádný jejich seminář není 
nikdy stejný, jako ten předtím, holky jsou jedinečné v tom, že si pro nás 
vždy nachystají něco nového, co právě teď ve světě a na sociálních 
sítích letí, ať už je to pletení nejrůznějších copů, různé ozdoby do vlasů 
nebo třeba zaplétání barevného kanekalonu!

7. 4. 2020, Brno

2 500 Kč / 100 € 

BRAID MANIA – PLESOVÉ ÚČESY
Plesová sezóna je jedno z nejnabitějších období v diářích kadeřníků. 
Buďte na ni tedy dobře připraveni a navrhněte svým klientkám 
plesový účes podle těch nejnovějších světových trendů – naše 
externí školitelky z brněnského salonu MANGO de COCO vás naučí 
aktuální trendy pro tuto sezonu – zaplétané účesy, ozdoby do vlasů, 
výčesy – vše, na co si v rámci plesové sezony vzpomenete.

26. 10. 2020, Brno
4. 11. 2020, Praha

2 500 Kč / 100 € 
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TRENDY

BALAYAGE INSPIRATION
Trend a obliba techniky balayage neklesá, spíše naopak! Pojďte se 
dozvědět, jak opravdu na to na praktickém semináři s Michalem 
Pavlíkem, který má s touto technikou bohaté zkušenosti a umí je 
srozumitelně a zábavně předat.

8. 4. 2020, Brno
12. 5. 2020, Bratislava 
5. 10. 2020, Brno

3 000 Kč / 120 € 

FASHION WEEK TRENDS
Marcela Blechová, vítězka Color Zoom Challenge roku 2010 v Paříži, 
účastnice Prague Fashion Weeků, pravidelná porotkyně 
kadeřnických soutěží a v neposlední řadě členka Goldwell Education 
týmu, vám poodtajní svůj um, co se účesů, stylingu a fashion week 
tipů týče. Věřte, že tento seminář bude jiný a naučíte se triky, které si 
někteří světoví stylisté nechávají jen pro sebe!

14. 5. 2020, Brno

4 000 Kč / 160 € 

BLONDE OBSESSION
Klienti s blond vlasy jsou extrémně důležitou součástí práce v salonu. 
Naučte se, jak správně na zesvětlování, odbarvování a tónování 
s hlavním technologem Goldwell Michalem Pavlíkem.

22. 10. 2020, Brno
2. 11. 2020, Bratislava

3 000 Kč / 120 € 
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PÁNSKÉ STŘIHY

MEN´S HAIRSTYLES
Pánská klientela je v salonech často opomíjena.  Svět pánských 
střihů je přitom tak fascinující. Náš nový školitel Nikola Stojanovič, 
vítěz několika soutěží v pánských střizích, vám předá svoje umění 
v tomto praktickém semináři. Nechte se inspirovat novými trendy 
a vyzkoušejte si nové techniky hned v praxi.

30. 11.  2020, Brno

4 000 Kč / 160 € 

VYSVĚTLIVKY:
  coffee break   oběd  look & learn

 look & practise  vlastní model/ka   cvičné hlavy (zajišťuje Goldwell)
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–––

HLAVNÍ TECHNOLOG 
GOLDWELL
Michal PavlíkMichal Pavlík

ŠKOLÍ PROGRAMY MASTER COLORIST, 
MASTER STYLIST, SEMINÁŘE BALAYAGE 

INSPIRATION, BLONDE OBSESSION, 
SERVICE INSPIRATION, WAVE STORIES 

A VYBRANÁ PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ

–––

KDE MŮŽETE NAŠE EDUKÁTORY 
OSOBNĚ POTKAT?

Jako kadeřníky vás zvědavost posouvá uměleckým směrem kupředu. Hluboce 
toužíte objevovat nové barvy, tvary, textury a techniky. Naše vzdělávací programy 

jsou pro vás i pro posun vaší práce nepostradatelné. S každým novým střihem, 
barvou a osvojenou technikou ucítíte, jak se váš talent rozvíjí a vaše dovednosti 

stoupají až na úroveň ostrosti vašich nůžek.
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Libuše Baumruková

Vlastní kadeřnický ateliér Cheveux v Přešticích.

Vede produktová školení v plzeňském regionu.

Andrea MedkováVlastní Salon Andrea Medková v Brně. Vede produktová školení v jihomoravském kraji.

Marcela Blechová
Externí edukátorka Goldwell, vlastní salon TOP 
v Třebíči. Vede seminář Fashion Week Trends.

Petra Konrádová
Vlastní Salon Lucia v Uherském Brodě.

Školí produktová školení v regionu.

EDUCATION TEAM 
CZECH REPUBLIC

Dříve než vyškolíme vás, školíme naše edukátory. Nechte náš vzdělávací tým inspirovat
a motivovat vás na seminářích nebo školeních ve vašem salonu.

Svěřte se do péče našich školitelů, kteří ve vás věří a podporují váš osobní rozvoj.
Chceme, abyste si semináře užili a uspěli společně s námi!

30



Tomáš Spaderna
Vlastní Kadeřnický salon Tomáše Spaderny 

v Táboře. Školí produktová školení  
v jihočeském regionu.

Petr Spitz
Spolumajitel Hair studia L.I.M.P. v Ostravě

Školí produktová školení v ostravském regionu.

Michal Moučka
Vlastní salon Vlasový mág Michal Moučka 

v Českých Budějovicích. Školí produktová školení 
v jihočeském regionu.

Petra KuruczováVlastní Hair Salon No. 1 v Roztokách u Prahy a Hair Salon No. 1 v Praze. Školí žáky Středních odborných škol a učilišť a produktová školení v Praze a středních Čechách.

Lucie Bolya
Vlastní Studio Chameleon v Plzni. Vede 

produktová školení v plzeňském regionu. Martina RůtováŠkolí produktová školení v regionu  Východní Čechy.
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Melita del-Ponte

Vlastní salon NikolaMelita v Praze. Školí žáky 

Středních odborných škol a učilišť a produktová 

školení v Praze a středních Čechách.

Nikola StojanovićVlastní salon NikolaMelita v PrazeŠkolí semináře Kerasilk a semináře zaměřené na dámské a pánské střihy (Deconstruction Cuts, Men´s Hairstyles).

Lukáš Černý
Vlastní Holičství-kadeřnictví Černý v Lovosicích.
Školí produktová školení v severočeském regionu.

Ondřej Festa
Vlastní Studio Lilie v Liberci. Školí produktová 

školení v severočeském regionu.
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REZERVACE
A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

REZERVACE

Vybraný seminář si můžete závazně objednat pomocí objednávkového formuláře u svého 
obchodního zástupce. Úhradu proveďte poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem 

na účet 2059590104/2600, Citibank.

POZOR! Jako variabilní symbol uveďte příslušný kód semináře, jako specifický symbol vaše 
datum narození (ve tvaru DDMMRRRR, např. 23031980).

Na základě obdržené platby vám zašleme fakturu. Poplatek za seminář je nutno uhradit nejpozději 
14 dnů před datem semináře. Úhrady po tomto datu nemusí být akceptovány. Vzhledem 

k omezenému počtu účastníků každého semináře doporučujeme provést úhradu co nejdříve.

Všechny ceny uvedené v tomto katalogu zahrnují DPH. V případě změny DPH si firma Goldwell 
Cosmetic (CZ), s.r.o., vyhrazuje právo na patřičnou úpravu cen.

STORNO ÚČASTI

Bezplatné stornování účasti je možné do 14 dnů před zahájením semináře. 
Při odhlášení 14 a méně dnů před seminářem bude účtován storno poplatek 

ve výši 100 %. Na semináře je možno vyslat náhradníka.

O této skutečnosti nebo o stornu je třeba písemně informovat firmu  
Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o., prostřednictvím e-mailu: andrea.dias@kao.com.

Firma Goldwell Cosmetic (CZ), s.r.o., si vyhrazuje právo zrušit seminář v případě, že počet 
přihlášených účastníků nepřesáhne 50 % maximálního počtu účastníků. V takovém případě vás 

o této skutečnosti budeme informovat, úhrady vám budou v plné výši vráceny formou dobropisu.

Goldwell Education Plus App
Nyní můžete najít všechny Goldwell semináře v aplikaci.

Použijte fotoaplikaci k představení svých výtvorů a zveřejněte je na různých sociálních sítích.
Jednoduše si aplikaci stáhněte z online obchodu App Store nebo Google Play.
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Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce Goldwell. | goldwell.com

Goldwell je součástí Kao Salon Division.

Obohacujeme životy kadeřníků, majitelů salonů a jejich klientů pomocí důvěrného partnerského vztahu,
obchodního růstu salonu a našeho exkluzivního portfolia pokrokových služeb, inovačních produktů a inspirujícího vzdělávání.

JE PRAVÝ ČAS
PRO NOVOU INSPIRACI

AMSTERDAM  APELDOORN  HONG KONG  NEW YORK
HELSINKI BERLIN BRNO ROME COPENHAGEN MILAN
STOCKHOLM DUSSELDORF SINGAPORE LINZ ZURICH
TORONTO PERTH LONDON RHEIN-MAIN BRISBANE
TAIPEI VIENNA ANTWERP SYDNEY MELBOURNE


