AKADEMIA
MCDONALDWATERFALL
Kolekcja na wiosnę-lato 2017
" SUFFRAGETTE "
Terminy szkoleń: SESJA I 26-27-28 marzec 2017

Akademia McDonaldWaterfall została założona w 2014 przez zespół doświadczonych i
nagradzanych stylistów-trenerów z Wielkiej Brytanii : Stuart McDonald i Darren Waterfall.
Akademia współpracuje z renomowanymi uczelniami Brytyjskimi, miedzy innymi z
Glasgow College. Styliści Akademi zostali wyszkoleni przez jednych z najlepszych jak Vidal
Sassoon i Wella, z którymi współpracowali przez wiele lat i dla których prowadzili szkolenia.
Ponadto współpracowali z takimi ikonami fryzjerstwa jak:
Tim Hartley, John Frieda, Patrick Cameron, Trevor Sorbie, Bruce Mansfield czy
Mark Hayes.
W chwili obecnej Akademia McDonaldWaterfall pełni role ambasadora firmy
Schwarzkopf na terenie Wielkiej Brytanii.
McDonaldWaterfall to nowoczesna i wybiegająca w przyszłość Akademia, która
stawia sobie za cel podwyższanie standardów fryzjerstwa i wyznaczanie nowych
punktów w tej branży.
Koncepcją naszych szkoleń / kursów jest przekazanie wiedzy na najwyższym
poziomie , wiedzy która pozwoli na podniesienie standardu pracy i możliwości
zdobycia rynku.
Nasze szkolenia przygotowane są dla wszystkich noszących w sobie pasję do
fryzjerstwa i są wyrazem kreatywności inspirowanej sztuką.
Szkolenia są zaprojektowane tak, by rozwinąć umiejętności kreowania
najnowszych fryzur zgodnych z nadchodzącymi trendami w modzie ,sezon po
sezonie.
W swojej pasji fryzjerskiej kierujemy się prosta filozofią:

" THERE IS NO BOX "
FRYZJERSTWO BEZ OGRANICZEŃ
Ponieważ, fryzjerstwo jest sztuką samą w sobie , sztuką bez ograniczeń.
Nasze metody strzyżenia opierają się na klasycznych technikach wykorzystując
bryły, linie i kształty, tak aby były jak najbardziej zrozumiale dla uczestników
szkolenia. Kierujemy się indywidualizmem stylu oraz prostotą w technikach
ścinania, które nigdy nie zawodzą i przynoszą niesamowite efekty - inspirują
stylistów do kreowania odważniejszych fryzur, dają satysfakcję z pracy a przede
wszystkim zadowolenie klienta.

REZERWACJA I INFORMACJE

ANKO BIAŁYSTOK TEL 85 744 50 06, 606 957 222

Creative cutting - cięcie kreatywne
szkolenie na poziomie średnio zaawansowanym
Na szkoleniu zostanie zaprezentowana nowa kolekcja wiosna-lato 2017
"Suffragette" w której wykorzystaliśmy ideologie walki o równouprawnienie,
wyobrażenie świata bez ograniczeń ze względu na płeć oraz na nowe
bezstereotypowe spojrzenie , gdzie granice pomiędzy kobietą i mężczyzną zostają
zatarte.
Używając naszych MW 1,2,3 metod ścinania wykreowaliśmy cztery wyjątkowe style
fryzjerskie, które są neutralne - zarówno męskie jak i żeńskie. Wykorzystując przy
tym mocne cięcia nadając naszym fryzurą delikatnych kształtów.

celem szkolenia jest:
- zapoznanie się z zasadami kreowania fryzur opracowanych przez
McDonaldWaterfall
- przedstawienie nowego podejścia do klasycznych kształtów fryzur
- przedstawienie podstawowych technik strzyżenia oraz zasad cięcia włosa
- przekazanie praktycznej wiedzy- demonstracja strzyżeń
- wyjaśnienie terminologii fryzjerskiej
- przekazanie cennych wskazówek do wykorzystania w salonie.
- szkolenie przeznaczone jest dla fryzjerów posiadających doświadczenie na
poziomie NVQ 3 i szukających nowego wyzwania
- szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych stylistów : Stuart McDonald
oraz Darren Waterfall

czas szkolenia :

3 dni od godz : 10:00 17 00

- terminy szkoleń: SESJA I 26-27-28 marzec 2017
- koszt szkolenia 2000 zł netto, wraz z noclegami i wyżywieniem 3 dniowym
- deklaracja uczestnictwa do 25 lutego 2017
- zaliczka 50 % do 28 lutego pozostałe 50% do 15 marca 2017

szkolenie będzie obejmować:
- powerpoint prezentacje ( dotycząca technik strzyżenia oraz kolekcji fryzur
- demonstrację strzyżeń ( uwzględniając kolekcje wiosna- lato "Suffragette" )
- sesje roboczą ze stylistami MCW, uczestnicy otrzymują po 2 główki treningowe
- przedstawienie produktów firmy Insight
dyskusję z uczestnikami szkolenia
rozdanie certyfikatu ukończenia szkolenia
Zaletą naszych szkoleń jest możliwość ich skompletowania jako całorocznego
kursu zakończonego egzaminem oraz potwierdzonym dyplomem zdobycia
kwalifikacji w zależności od poziomu szkoleń.
( kwalifikacje przyznawane przez McDonaldWaterfall są potwierdzone przez VTCT UK organizację zatwierdzoną przez Brytyjskie Ministerstwo Edukacyjne do
przyznawania kwalifikacji zawodowych)

Z wyrazami szacunku
Stuart McDonald Darren Waterfall

http://www.mcdonaldwaterfall.com/

