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Artègo Sverige



Classic Foundations med Jeff Louis Flow 

Workshop i klippning med populära Jeff Louis Flow i samarbete 
med Artègo Sverige. En heldag med demo och praktiskt arbete 
under handledning. En unik chans att kvalitetssäkra både dina 
egna och dina anställdas klippkunskaper samt att få ta del av Jeffs 
kreativa tips och idéer. Ta chansen att ta dina grundläggande kun-
skaper till en ny nivå. Kursen passar både erfarna och nyutbildade 
frisörer. Begränsat antal platser. Anmäld dig redan idag!

När:  21 November 2017  Kl: 10.00 - 17.00
Var:  Moduline Showroom, Sockenvägen 118, Borlänge 

När:  22 November 2017  Kl: 10.00 - 17.00  
 Moduline Shop & Showroom, Engelbrektsg. 30, Örebro 

Pris:  1 995 kr ex moms inkl övningshuvud och arbetsmaterial.

 
 

Inspirationskväll!
Inspiration - teknik - klippning - färg - styling - uppsättning

Inspirationskväll med Karin Andersson, Karpea Hair, Art &  
Education och Artègo Sverige. Ta del av användbara klipptekni-
ker, snabba stylingtips och lekfulla färger som är lätta att ta med 
sig till det vardagliga arbetet på salongen. Missa inte chansen att 
på nära håll få se och höra Karin dela med sig av sin yrkesskick-
lighet. Begränsat antal platser! Anmäl dig redan i dag!

När: Örebro 30 augusti 2017 kl 18.00 - 21.00 
 (Bubbel, tilltugg och mingel från 17.30) 

 Borlänge 12 September 2017 kl 18.00 - 21.00  
 (Bubbel, tilltugg och mingel från 17.30)  

Pris:  1 095 ex moms
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Nyhet! 

Moduline AB, 0243-880 90, info@moduline.se, www.moduline.se
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Vi håller regelbundet färgkurser i Artègos färgmärken och produkter. Antingen ses vi på något av 
våra 3 Showrooms i Stockholm, Borlänge eller Örebro eller så kommer vi ut till er på salongen. 

• Artègo Basic för dig som precis har träffat på och börja lära känna Artègo och vill lära dig alla 
grundläggande kunskaper som du behöver för att komma igång med färgen på din salong. 
Heldag med teori och hands on. 

• Artègo Update som passar dig som redan arbetar med Artègos färger och produker och vill 
lära dig mer. Här uppdaterar vi oss med nyheter, trender och tekniker. Kanske provar vi någon 
produkt eller färg som vi inte tidigare testat? Heldag med teori , demo och hands on. 

• Artègo Color Lab passar dig som redan arbeter med Artègos färger. Här fördjupar vi oss i färg-
lära och utökar våra kunskaper om Artègos färger. Sedan laborerar vi med färgblandningar 
och nyanseringar. En kreativ dag med massor av färgglädje. 

Vi skräddarsyr även salongskurser med olika teman på er salong. Hör av dig till din säljare eller 
kundtjänst för att få veta mer!

Moduline AB, 0243-880 90, info@moduline.se, www.moduline.se

The Globe Show
30 september -5 oktober 2017 Rom, Italien

Missa inte det årliga Artègoeventet i fantastiska Rom.
En unik Artègo show med ledande stylister från olika delar 
av världen. Workshops, inspiration, gemenskap, god mat 
och dryck!


