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Vi håller regelbundet kurser i Artègos färgmärken
och tillhörande produkter.
I vår kurskatalog hittar du exempel på några
av höstens kurser och datum.
Vi håller gärna skräddarsydda kurser hos er på salongerna,
hör av dig till kundtjänst eller din säljare med önskemål!

Showroom Stockholm
Tidsbokning

Varmt välkommen till en rolig höst!

070 - 368 80 95

tage@moduline.se

Uppland, Gästrikland,
Västmanland, Hälsingland &
Medelpad
Mats H Pettersson
070 - 535 66 87
mats@moduline.se

070 - 575 91 59

orebro@moduline.se
Med reservation för ev ändringar.

Huvudkontor

Moduline AB
Sockenvägen 112
784 36 Borlänge

Org. nr:		
Bankgiro:
Postgiro:

556245-2085
874-2801
42 68 70-2

GOOD
SOCIETY

Break

fast

Infofrukost om Artègos nyheter inom hårvård.
I höst lanserar vi Artègos nya vårdserie Good Society.
Vi vill bjuda dig och dina kollegor på en härlig frukost och
passa på att ge er mer information om Good Society
och Artègos övriga hårvård.
Ta chansen att lära dig mer om produkterna som du rekommenderar till dina kunder!
Kanske kan vi inspirera dig att hitta någon ny favoritprodukt?
Eller att börja rekommendera kurer till dina kunder på
salongen?
Titta, prova, dofta, kläm och känn på våra nyheter!
Ett kul sätt att träffa kollegor där det finns stort utrymme för
diskussion och frågor.

Datum:				Pris: Kostnadsfri
9 sept Stockholm
13 sept Örebro
Anmälan är bindande, vid anmälan men ”no show” debiteras en avgift på 200 kr.

Kundtjänst: 0243- 880 90

Anmäl dig till
din säljare
eller kundtjänst!
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GOOD
SOCIETY

Nyhet!

Workshop med Jeff Louis, Flow
Creative Director Artègo Canada

Jeff Louis kommer tillbaka efter succéshowen i våras!
Nu med en efterfrågad workshop där du får själv får klippa och färga med inspiration
från hans koncept Flow. En heldag där Jeff Louis först kommer att demonstrera på en
modell, därefter leder han er steg för steg genom arbetet. Arbetet sker på övningshuvuden
och du behöver ta med dig dina egna arbetsverktyg.
Anmäl dig redan idag, begränsat antal platser!
Kundtjänst: 0243- 880 90
Datum:					

Pris: 1 995 kr ex moms

16 nov Örebro
17 nov Borlänge

Vem är Jeff Louis?
En kreativ och prisbelönt frisör från Kanada med flera fina
nomineringar i bagaget. Han driver egen salong i Edmonton
och arbetar som kreativ ledare för Artègo Canada.
Som medlem i Artègos Internationella Team är Jeff en självklar
del av Artègos årliga ”The Globe Show” i Italien.
Jeff delar på ett lättsamt sätt med sig av sin yrkesskicklighet.
Låt dig inspireras av kreativa tips och tekniker som du lätt kan
ta med dig hem till din egen salong!

Vad är FLOW [floh]?
“FLOW [floh] is a Concept not a Collection. The goal is to free
our Minds from distractions and Limits so that our technique
can blend with our creativity. Let our Minds and Hands blend
into one in order to lose ourselves in the moment and
reignite our passion for hair, and for life.”
Jeff Louis
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Anmäl dig till
din säljare
eller kundtjänst!

Artègo Blond

ljusfärgning - blekning - nyansering
Välkommen att anmäla dig till vår Artègokurs med tema: Blond!
Kursen passar för dig som redan arbetar med Artègos färger. En dag när vi enbart
fokuserar på ljusfärgning, blekning och nyansering. Vi går igenom Artègos nya ljusfärgning Super & Ultra Blondes och ökar våra kunskaper om Artègos blekningar och nyanseringar.
Ett öppet forum där det finns mycket utrymme för frågor och diskussion. Ett utmärkt tillfälle
att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra Artègokollegor.
Vi kommer att ha med praktiska exempel på modeller under kursen där vi antingen
använder oss av Super & Ultra Blonde eller någon av Artègos blekningar samt nyanserar
våra resultat.
Vi bjuder på fika och en lättare lunch under kursen.
Anmäl dig redan idag!
Kundtjänst: 0243- 880 90

Datum:				

Pris: 795 kr ex moms

22 sept Stockholm
26 sept Örebro
27 sept Malmö

Anmäl dig till
din säljare
eller kundtjänst!
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Artègo It´s Color Basic
grundkurs - teori - praktik

Denna kurs passar dig som har ingen till liten erfarenhet av Artègo It’s Color och vill lära
dej mer.
Kursen kommer att ge dig alla grundläggande kunskaper som du behöver för att komma
igång och arbeta med Artègo It’s Color på din salong.
Denna endagskurs är uppdelad i en teoridel, där du får produktkännedom och
grundläggande fakta samt en workshop där du själv får arbeta praktiskt under handledning på en egen modell.
Ta med en egen modell samt egna arbetsverktyg som pinnkam, fönborstar, fön, plattång,
clips etc.
Vi bjuder på en lättare lunch samt fika under dagen.
Anmäl dig redan idag!
Kundtjänst: 0243- 880 90
Datum:				

29
10
20
21
23

10

aug
okt
okt
nov
nov

Borlänge
Örebro
Stockholm
Malmö
Borlänge

Pris: 1 995 kr ex moms inkl startpaket

Anmäl dig till
din säljare
eller kundtjänst!

Artègo Update

nyheter - teori - praktik
Kursen passar dig som redan arbetar med Artègos färger.
En kreativ dag med både teori och praktik.
Vi utökar våra kunskaper om Artègos breda färgsortiment och uppdaterar oss med eventuella nyheter. Vi fyller på med inspirerande tips och trix.
Dagen börjar med en kortare diskussions och demodel, därefter arbetar vi praktiskt med
egna modeller. Kanske kommer du prova på någon produkt som du inte tidigare testat...
Tag med en egen modell! Vi bjuder på lunch och fika under dagen.
Anmäl dig redan idag!
Kundtjänst: 0243- 880 90
Anmälan är bindande, vid anmälan men ”no show” debiteras en avgift på 200 kr.

Datum:				
Pris: 995 kr ex moms
					Du får valfria Artègoprodukter för samma värde.
21 okt
Stockholm
24 okt
Örebro
26 okt
Borlänge

Anmäl dig till
din säljare
eller kundtjänst!
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Artègo The Globe Show 2016
nyheter - teori - praktik

Årets Artègoevent: The Globe Show 2016
Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister!
Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops. Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen! Mer information om schemat; se separat blad!
Datum:
Plats: 		

2 - 6 okt 2016
Rom, Italien

Anmäl dig redan idag!
Kundtjänst: 0243- 880 90

Datum:				

Pris: Se separat infoblad

2 - 6 okt Rom, Italien

Anmäl dig till
din säljare
eller kundtjänst!
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