
Vi gillar utbildning, att arbeta i nära samarbete med frisören och skapa härligt kreativa 
dagar tillsammans. Vi erbjuder regelbundet utbildningar i våra färg och produktserier. 

Under vintern fortsätter vi att erbjuda kurser i små grupper och kommer gärna ut till er 
på salongen för att hålla våra populära salongskurser med ett tema som passar er  
salong bäst. I våra showrooms i Borlänge eller Stockholm har vi kurser med teman som   
Artègo Basic, Creative och Blonde.  
 
i fortsätter även med vår populära fotokurs där du lär dig ta bättre bilder för sociala 
medier med proffsiga fotografen Ulrika Lundolm Eriksson.

I år utökar vi också möjligheten att kostnadsfritt delta i våra online träffar med teman 
som Beauty Fusion, Artègo Blondes, Rain Dance etc.

Följ oss på sociala medier för löpande information om våra kurser! Hör gärna av dig till 
kundtjänst eller din säljare för att få information om hur vi kan skräddarsy en kurs just för 
dig och dina kollegor. 

Välkommen in i Artègofamiljen! 

Endast små grupper på våra kurser i höst. Vi hjälps åt att hålla avstånd. Både ni och vi avbokar självklart vid minsta 
sjukdomssymtom. Vi använder munskydd om ni så önskar och är som alltid noga med handtvätt och handsprit. 

KURSER
2021/ 2022

Gå en kurs hos oss!



ETT AXPLOCK UR VÅR KURSKATALOG 2021/ 2022

ARTEGO CREATIVE:    
Varmt välkommen till en rolig kursdag med fokus på enkla, snabba bleknings och slingtekniker och  
infärgningar. Kanske kan du få med dig några nya smarta tips och recept som du kan ta med dig tillbaka till 
salongen?

Denna dag arbetar på övningshuvuden för att få maximalt utlopp för vår kreativitet. Vi bjuder på fika och en 
lättare lunch. För anmälan och mer information kontakta din säljare eller kundtjänst info@moduline.se. Pris: 
995 kr ex moms

26/10  Stockholm FULLT
9/11   Borlänge 1 plats kvar

ARTEGO SVERIGE ONLINE LEARNING

WEBINAR VIA ZOOM! 

Håll dig uppdaterad och ta del av massor av kunskap på våra webföreläsningar via zoom på ett bekvämt 
sätt utan att lämna salongen eller soffan. Helt kostnadsfritt!

ORGANIC COLOUR SYSTEMS BASIC  Via zoom: 15/10 kl 09.00 - 10.30 
Digital föreläsning om allt du behöver veta för att komma igång med OCS på din salong eller repetition till 
dej som redan arbetar med OCS och vill lära dig mer. 

ARTÈGO BLONDE     Digital frukostföreläsning 24/11 Kl 08.30 - 10.00 
En digital föreläsning helt dedikerad till blonda hår. Vi fördjupar oss i kunskap om blekning, ljusfärgning 
och vikten av nyansering. Dessutom vikten av att kunden har rätt vårdprodukter hemma för att bibehålla ett 
perfekt resultat. För alla som arbetar med Artegos färger och vill lära sig mer!

 
 Sockenvägen 112, 784 36 Borlänge, 0243-880 90  

info@moduline.se, hemsida och webshop:  
www.moduline.se

23/11   Stockholm 1 plats kvar
30/11   Borlänge 3 platser kvar



ETT AXPLOCK UR VÅR KURSKATALOG 
2021/ 2022

TA BÄTTRE BILDER!

Lär dig ta bättre bilder och skapa spännande flöden i sociala 
medier. Föreläsning med fotograf Ulrika Lundholm Eriksson

Välkommen att vara med på ett spännande föredrag om vikten av 
att ta bra bilder för sociala medier med fotograf Ulrika Lundholm 
Eriksson. Under detta kortare föredrag berättar Ulrika hur hennes 
fotokurser kan hjälpa frisörföretag att utveckla nya strategier och 
blir bättre på sociala medier.  
 
Hon ger enkla och snabba tips på hur man ska tänka kring mobil-
bilder, ljussättning, strategi och flöden i sociala medier. Kom och ta 
del av Ulrikas kunskap och kreativitet!  
 
Efter kursen får Du ett skräddarsytt fotokurserbjudande för att boka 
Ulrika till Din salong. Moduline bjuder på smarrigt förmiddagsfika!

När?   27 Januari 2022
Tid?   Kl 10.00-12.00
Var?   Moduline Showroom, Högalidsgatan 48,  
  Stockholm
Anmälan till:  Din säljare eller kundtjänst; info@moduline.se   
  eller 0243 - 880 90
Pris:   595 kr

 
 

 
 Sockenvägen 112, 784 36 Borlänge, 0243-880 90  

info@moduline.se, hemsida och webshop:  
www.moduline.se

Fler datum och teman kommer! Håll dig uppdaterad via våra sociala medier eller fråga din säljare.
 
Ni vet väl att ni även kan boka in en egen digitalkurs med vår kursledare via zoom? Allt ni behöver är en mobiltelefon, dator 
eller surfplatta. Här kan ni få lära dig allt du behöver veta för att komma igång med någon av våra färg eller produktserier på 
din salong.  
 
Kanske behöver du mer tips på färgblandningar eller har kört fast och vill få lite repetition. Hör av dig till din säljare eller kund-
tjänst för att få veta mer! 


