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Välkommen till Artègo!
Uppstickaren från Italien som erbjuder ett brett sortiment av fantastiskt glansiga
färger, effektiva och skonsamma blekningar, färgstarka toningar och vård och
styling av högsta kvalitet. Alla produkter utvecklas och tillverkas i Artègos egna
fabrik strax utanför Rom i Italien.
Vår storsäljare är Artègo It’s Color. En komplett färgserie med många härliga och
fantastiskt glansiga nyanser. Populär hos frisörerna för sin enkelhet, prisvärdhet
och framförallt de fantastiska resultaten.
I sortimentet finns också ammoniakfria One60nine, semipermanenta YouUp2,
unika My Color Reflex som både fungerar som toning och färgförstärkare samt ett
stort sortiment av effektiva och skonsamma blekningar. En unikt tillverkad för varje
hårtyp och även vår populära frihandsblekning Balayage.
Artègo passar den kreativa och målmedvetna frisören som vill förgylla alla dagar
på salongen med skaparglädje.
Vi tror på utbildning, att arbeta i nära samarbete med frisören och skapa härligt
kreativa dagar tillsammans.
Välkommen in i Artègofamiljen!

Våra kurser:
Artègo Basic
Artègo Blonde

Artègo Salongskurs
Artègo Update

Globe Show 2018
Guest Educators
Deco Beauty & Metallics

”Education gives you wings to fly”

Basic:
En heldagskurs med både teori och hands on där vi grundligt går igenom allt du behöver veta för
att komma igång med Artègo It’s Color på din salong. Vi visar dig bredden och styrkan i Artègos
färgsystem och förser dig med information och tips om hur Artègo kan stärka dig i din kreativitet och
färgglädje.
Efter förmiddagens teorigenomgång får du själv arbeta med färgen på en modell. Kursen passar
både nyutbildade och erfarna frisörer.
För vem?
Kurstyp?
Tid? 		
Plats? 		
Ta med?

Alla som är nyfikna på Artègo It’s Color och vill lära sig mer!
Workshop Basic/ Grundnivå
Heldag: 10.00-16.00
Moduline Showroom i Stockholm/ Örebro/ Borlänge eller på din salong
Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 1

Kurslängd: 6 h
10.00 - 16.00

Ta med:
Modell, fön,
egna arbetsverktyg

”Blondes have more fun…”

Blonde:
Denna dag är helt dedikerad till blonda hår. Här arbetar vi med ljusfärgning, blekning, balayage
och nyansering. Vi fördjupar oss i kunskap om vad som händer i håret när det ljusas upp och vilka
produkter från Artègo som bäst hjälper oss att nå de resultat vi vill uppnå.
Därefter arbetar vi på modeller där vi använder oss av Artègos ljusfärger och blekningar samt nyanserar våra resultat.

För vem?
Kurstyp?
Tid? 		
Plats? 		
Ta med?

Alla som gillar snygga blonda resultat och vill lära sig mer!
Workshop Fortsättningsnivå
Heldag: 10.00-16.00
Moduline Showroom i Stockholm/ Örebro/ Borlänge eller på din salong
Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 2

Kurslängd: 6 h
10.00 - 16.00

Ta med:
Modell, fön,
egna arbetsverktyg

Vi kommer till er!

Salongskurs:
Denna vår utökar vi möjligheten för fler att ta del av våra populära salongskurser. Ni bestämmer
temat- Vi kommer till er laddade för att uppdatera er med nyheter, tips och trix.
En dag med härlig energi och kreativitet. Hör av dig till kundtjänst eller till din säljare för att få veta
mer.

För vem?
Kurstyp?
Tid? 		
Plats? 		
Ta med?

Alla!
Workshop på grund eller fortsättningsnivå
Halvdag: 10.00-15.00
På din salong
Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 2

Kurslängd: 5 h
10.00 - 15.00

”Collaborate with people you can learn from”

Update:
En heldagskurs för dig som redan gillar att arbeta med Artègo It’s Color och vill lära dig mer. Denna
dag innehåller både demo och hands on. Vi uppdaterar oss med nyheter inom både produkter och
tekniker. Fokuserar på problemlösning och lär oss nya tips och trix hur Artègos breda färgsystem kan
hjälpa oss på allra bästa sätt i salongen.
Temat på denna kurs varierar från gång till gång och tanken är att du ska kunna gå denna kurs flera
gånger för att alltid hålla dig uppdaterad med det senaste.
För vem?
Kurstyp?
Tid? 		
Plats? 		
Ta med?

Alla som redan gillar Artègo och vill lära sig mer!
Workshop Fortsättningsnivå
Heldag: 10.00-16.00
Moduline Showroom i Stockholm/ Örebro/ Borlänge eller på din salong
Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 2

Kurslängd: 6 h
10.00 - 16.00

Ta med:
Modell, fön,
egna arbetsverktyg

Globe Show
Varje år i oktober samlas Artègo frisörer från hela världen för att ta del av The Globe Show med
visning och workshop i Rom. Ett fantastiskt sätt att nätverka med kollegor från hela världen samt att få
ny inspiration och energi inför hösten.
För vem?
Kurstyp?
Tid? 		
Plats? 		

Alla!
Workshops, föreläsningar och stor show
Flera dagar, hösten 2018
Italien, Rom

Sista anmälningsdag 31 juli 2018!

Program:
Söndag 30 September 2018
10.00 Interactive Beauty Corner
Minimässa med live sessions med färgningar på modeller i real tid. Möt frisörer från hela världen.
16.00 The Globe Show 2018 startar med internationella topstylister och scenakter som:
•
•
•
•

POP academy med internationellt kända Adrian Pop och Razvan Academy
Artègo Italy Top Team med Artègo New Fashion Collection
The Magic Of UpDo med internationella topstylister på scen
Crazy Style - färgsprakande kreativitet med internationella Artègofrisörer

En 2 timmar lång show med massor av inspiration!
Efter showen börjar the Globe Party med middag och efterföljande mingel och dans med Artègofrisörer från hela världen.
Måndag 1 Oktober 2018
Cut & Shape
Full utbildningsdag med klipptekniker. Ta med egna arbetsverktyg.
Tisdag 2 Oktober
Fri dag med sightseeing och shopping i Rom!
Pris:
Program 1:
1 dag
Ankomst söndag den 30/9. Entre till Beauty Corner, The Globe Show med efterföljande middag
och party.
1 natts övernattning på hotell Mariott, Rom inkl frukost. Utcheckning och hemresa efter frukost måndag den 1 Oktober.
3000 kr ex moms
Flyg och transporter ingår ej.
Pris avser del i dubbelrum.
Program 2:
3 dagar:
Ankomst söndag den 30/9
Entre till Beauty Corner, The Globe Show med efterföljande middag och party.
Full utbildningsdag på Måndag den 1 Oktober med klippteknik mm, inkl lunch och middag.
Tisdag: Fridag i Rom
2 nätters övernattning på hotell Mariott, Rom inkl frukost. Utcheckning och hemresa tisdag den 2
Oktober.
5500 kr ex moms
Flyg och transporter ingår ej och bokas på egen hand av frisören. Pris avser del i dubbelrum.
Endast frisörer kan anmäla sig till programmet. Alla frisörer måste bo på hotellet som ingår i priset.
För mer info kontakta:
eva@moduline.se
070-204 97 18

Nyhet!

Datum:
4/9		
13/9
21/9
25/9
9/10
16/10
25/10
8/11
13/11

Uppsala
Tierp
Stockholm
Uppsala
Örebro
Borlänge
Eskilstuna
Stockholm
Söderhamn

Deco Beauty & Metallics:
Varmt välkommen till en rolig kursdag där vi arbetar med olika typer av blekningstekniker med
Artègos nya Deco Beauty och exprimenterar kreativt med nya Artègo Metallic Color Beautykit.
Vi provar på allt från traditionell sling- och frihandstekniker till färgcontouring. Kanske kan du få med
dig några nya smarta tips och trix som du kan ta med dig tillbaka till salongen?
Vi bjuder på fika och en lättare lunch.
Pris: 1295
kr mer
ex moms
Ring för
info! inkl. Artègo Metallic Color Beauty Kit ( varuvärde: 4124 kr ex moms)
För anmälan och mer information kontakta din säljare eller maila till eva@moduline.se
För vem?
Kurstyp?
Tid? 		
Ta med?
		

Alla som redan gillar Artègo och vill lära sig mer!
Workshop Fortsättningsnivå
Heldag: 10.00-15.00
Övningshuvud med ofärgat brunt hår, pinnkam, clips i olika storlekar, fön, fönborstar,
plattång, favoritfärgpenslar, färgkam etc.
Nivå: 2

Kurslängd: 5 h
10.00 - 15.00

Ta med:
Övningshuvud med ofärgat
brunt hår, pinnkam, clips i
olika storlekar, fön, fönborstar,
plattång, favoritfärgpenslar,
färgkam etc.

”Education is not the learning
of facts but the training of the
mind to think.”

E VA J O H A N S S O N
Utbildningsansvarig
eva@moduline.se
070 - 204 97 18

För mer info
kontakta mej; Eva!
Ring eller sms: 070-204 97 18
Mail: eva@moduline.se
Instagram artegosverige
Facebook Artego Sverige

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

