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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, 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  
för de fantastiska resultaten.

I sortimentet finns också ammoniakfria One60nine. Semipermanenta YouUp och  
unika My Color Reflex som både fungerar som toning och färgförstärkare. Ett stort 
sortiment av effektiva och skonsamma blekningar, unikt tillverkad för varje hårtyp,  

samt 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. Vi kommer gärna ut till er på salongen för kurser 
i färg och produktkunskap. Annars är ni varmt välkomna in till något av våra 

showrooms i Stockholm, Borlänge och Örebro. 

Välkommen in i Artègofamiljen!

Våra kurser: 
Artègo Basic
Artègo More Color 

 
Artègo Update
Artègo Blonde 

Artègo Salongskurs 



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

Nivå: 1 Kurslängd: 6 h
10.00 - 16.00

Ta med:
Modell, fön,
egna arbetsverktyg

”Education gives you wings to fly”



More Color: 
 
En heldagskurs för dig som redan gillar att arbeta med Artègo It’s Color och vill lära dig mer.  
 
Detta är en fortsättningskurs för dig som redan gått en basic kurs men vill utöka dina kunskaper om 
Artègos breda produktsortiment och hur det på bästa sätt kan användas i salongen. Vi fräschar upp 
våra kunskaper och fokuserar på problemlösning samt uppdaterar oss med nyheter.  
 
Kursdagen innehåller både teori och hands on där vi arbetar på modeller.  

För vem?  Alla som redan gillar på Artègo och vill lära sig mer!
Kurstyp?  Workshop Fortsättningsnivå
Tid?   Heldag: 09.30-16.00
Plats?   Moduline Showroom i Stockholm/ Örebro/ Borlänge eller på din salong
Ta med?  Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 2 Kurslängd: 6,5 h
09.30 - 16.00

Ta med:
Modell, fön,
egna arbetsverktyg

”True Colors”



Update: 
 
En heldagskurs för dig som redan gillar att arbeta med Artègo It’s Color och vill lära dig mer.  
 
Temat för dagen är färgteknik och innehåller både demo och hands on. Vi uppdaterar oss med  
vårens produktnyheter samt fokuserar på nya färgtekniker från Artegos senaste kollektion.  
 
Denna dag arbetar vi på dockhuvuden som låter oss öva fritt på våra tekniska kunskaper.   

För vem?  Alla som redan gillar Artègo och vill lära sig mer!
Kurstyp?  Workshop Fortsättningsnivå
Tid?   Heldag: 09.30-16.00
Plats?   Moduline Showroom i Stockholm/ Örebro/ Borlänge eller på din salong
Ta med?  Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 2 Kurslängd: 6,5 h
09.30 - 16.00

Ta med:
Modell, fön,
egna arbetsverktyg

”Collaborate with people you can learn from”



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?  Alla som gillar snygga blonda resultat och vill lära sig mer!
Kurstyp?  Workshop Fortsättningsnivå
Tid?   Heldag: 09.30-16.00
Plats?   Moduline Showroom i Stockholm/ Örebro/ Borlänge eller på din salong
Ta med?  Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 2 Kurslängd: 6,5 h
09.30 - 16.00

Ta med:
Modell, fön,
egna arbetsverktyg

”Blondes have more fun…”



Salongskurs:
 
Denna vår utökar vi möjligheten för fler att ta del av våra populära salongskurser. Ni bestämmer 
temat; Basic, More Color, Blonde eller Update med tema färgteknik. Välj det som passar bäst för just 
er salong just nu! Vi kommer till er laddade för att uppdatera er med nyheter, tips och trix.

En dag med härlig energi och kreativitet.

För vem?  Alla!
Kurstyp?  Workshop på grund eller fortsättningsnivå
Tid?   Halvdag: 09.30-16.30
Plats?   På din salong
Ta med?  Egna arbetsverktyg, egen modell

Nivå: 1-2 Kurslängd: 7 h
09.30 - 16.30

Vi kommer till er!



EVA JOHANSSON
Utbildningsansvarig

eva@moduline.se
070 - 204 97 18

”Education is not the learning 
of facts but the training of the 

mind to think.”

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



”Upgrade your Barber skills”

Old School Hair and Beard Cuts for Men

Efter vårens succé har vi återigen glädjen att bjuda in barberaren Kenneth Johnsson 
freeSir2.0 till en inspirerande förmiddag med barberteknik. 

Kenneth håller en Look and Learn demo och visar hållbara barbertekniker för hår och 
skägg ”The Old School Way”.

Under några timmar får du ta del av Kenneths handfasta tips och tekniker som du lätt 
kan ta med dig hem och använda på salongen. På ett lättsamt sätt inspirerar han alla 
frisörer med sin yrkesskicklighet och passion för klassisk barberarteknik. 

Kenneth freeSir2.0 är en skicklig barberare med 
lång erfarenhet. Han vidareutbildar  
kontinuerligt frisörer i klassisk barberarteknik  
för hår och skägg. Driver en salong med 8 
anställda och är stolt Wahl ambassadör. 

För dig som vill lära dig mer:

Hands on Workshop med Kenneth Johnsson freeSir2.0.

Välj att fortsätta utbildningsdagen med en givande efter-
middags workshop där vi får arbeta hands on på modeller 
med Old School klipp och skäggtekniker under handledning  
av Kenneth. 

Kenneth guidar oss steg för steg på våra modeller och  
inspirerar oss att förbättra våra barber skills. 

Endast ett begränsat antal frisörer har chansen att ta del av 
workshopen så anmäl dig redan i dag!  

För att ta del av eftermiddagens workshop måste du även  
anmäla dig till förmiddagens look & learn.

NÄR?   Måndagen den 21 Oktober 2019 

TID?  Look & Learn 9.00 - 12.00
       Hands on Workshop 13.00 - 18.00 

VAR?  Moduline Showroom, Sockenvägen 118, Borlänge 

PRIS?  595 kr ex moms för Look & Learn inkl. förmiddagsfika
 595 kr + 1195 kr ex moms för heldag med både  
 Look & Learn och Hands on Workshop inkl. fika och lunch

För deltagare som anmält sig till efter- 
middagens Hands on Workshop, ta med:  

• 2 egna modeller. Gärna med både hår 
och skägg. 

• Dina egna arbetsverktyg som clipper,  
trimmer, sax, effilersax, shavette, razor 
eller annan kniv, clipperkam, klippkam, 
barberkam, nackvispa, borste,  
vattensprayflaska, fön och klippkappa.

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

Anmäl dig tilll din säljare eller till kundtjänst i Borlänge 0243 - 880 90 / info@moduline.se.  
Anmälan är bindande och fakturering sker direkt efter anmälan.


