
Dags igen för årets Artègoevent!

The Globe Show 2018; söndagen den 30 september.
The Globe Training med workshops; 1 - 2 oktober.

 
Sista anmälningsdag 30 maj!



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 Artègo- 
frisörer 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 mån-
dag 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


