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ΟΝΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ AREAS

 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ vs SMARTSTRIPES  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 10.30 - 12.00 (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) BLONDE 
IDENTITY 

COLLECTION DAY
“WONDERFUL WORLD COLLECTION” ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 10.30 - 12.00 (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) TRENDS

DISCOVERY

 BLONDE ME UP  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 10.30 - 12.00 (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) BLONDE 
IDENTITY

PERFECT BRUNETTES ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΙΟΥ 10.30 - 12.00  (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) COLOR
MIXOLOGY

OVER THE PERFECT CUT ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 10.30 - 12.00  (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) CUT ABILITY

QUICK STYLE ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 10.30 - 12.00  (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)
SMART 
SALON 

DELIVERY

ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤA ΣΕΜΙΝΑΡΙA ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

#Fanolalove
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BLONDE IDENTITY
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ vs SMARTSTRIPES
Τεχνικές εργασίες σε ελεύθερο χέρι αλλα και με stripes για μές.
Τεχνικές ξανοίγματος και balayage.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου

ΩΡΑ 10.30 - 12.00 (Ώρα Ελλάδος)

ΓΛΩΣΣA Ιταλικά + Αγγλικά (με μεταφραστή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Απέκτησε τις γνώσεις και την σιγουριά στις τεχνικές 
εργασίες εφαρμόζοντας τες ή σε ελεύθερο χέρι ή με 
μες stripes. Μάθετε τα σωστά βήματα ξανοίγματος 
και τεχνικές balayage ώστε να παρέχετε πάντα 
στον πελάτη την σωστή χρωματική υπηρεσία. Πως 
μπορείτε να έχετε πάντα ιδανικές φυσικές και 
καθαρές αποχρώσεις.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε έμπειρους κομμωτές και color experts

ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κλιπς μεταλλικά, κλιπς πελεκάνοι, πιστολάκι, χτένες, 
βούρτσα, μασιά ισιώματος, ψαλίδι μπούκλας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τεχνική ξανοίγματος, Ελεύθερο χέρι VS Stripes 
μές. Ρεφλέ: Το σωστό χρώμα στην σωστή 
περίπτωση, συζήτηση και λύσεις των προβλημάτων. 
Πρακτική εξάσκηση από τον brand ambassador. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να εξασκηθούν σε μοντέλο.

ΧΡΕΩΣΗ Δωρεάν
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TRENDS DISCOVERY
COLLECTION DAY “WONDERFUL WORLD COLLECTION”
Ανακαλύψτε το κούρεμα και τις τεχνικές χρωμάτων από την 
τελευταία μας κολεξιόν. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δεύτερα 07 Μαρτίου 2022

ΩΡΑ 10.30 - 12:00 (Ώρα Ελλάδος)

ΓΛΩΣΣA Ιταλικά + Αγγλικά (με μεταφραστή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Step by step την τεχνική του κουρέματος το οποίο 
εμπνευστήκαμε για την νέα Κολεξιόν της εταιρίας 
‘Wonderful World Collection’’ 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε έμπειρους κομμωτές και color experts

ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κλιπς μεταλλικά, κλιπς πελεκάνοι, ψαλίδια , πιστολάκι, 
χτένες, βούρτσα, μασιά ισιώματος, ψαλίδι μπούκλας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρουσίαση της collection “Wonderful World Collec-
tion”. Επεξήγηση των τριών τεχνικών χρωμάτων 
που ακουλουθήθηκαν σε κούκλα. Επεξήγηση των 3 
τεχνικών κουρέματος σε κούκλα μοντέλο από τον 
Brand Ambassador. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
εξασκηθούν επάνω σε κούκλα μοντέλο. 

ΧΡΕΩΣΗ 25€
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BLONDE ME UP
Τα μυστικά για τα ωραιότερα ξανθά και crazy εφέ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δεύτερα 11 Απριλίου

ΩΡΑ 10.30 - 12.00 (Ώρα Ελλάδος)

ΓΛΩΣΣA Ιταλικά + Αγγλικά (με μεταφραστή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μάθετε όλα τα μυστικά πώς να πετύχετε τα τέλεια 
ξανθά χρώματα και μια γενικότερη γνώση των 
προϊόντων εφαρμογής και της τεχνολογίας τους. 
Δημιουργούμε τα πιο έντονα crazy εφέ.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε έμπειρους κομμωτές και color experts

ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κλιπς μεταλλικά, κλιπς πελεκάνοι, πιστολάκι, χτένες, 
βούρτσα, μασιά ισιώματος, ψαλίδι μπούκλας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μια εισαγωγή στην θεωρία (χρωματομετρία, 
διαφορετικές περιπτώσεις μαλλιών, σωστή χρήση 
των προϊόντων). Οι κανόνες της εξουδετέρωσης 
(πως να εξουδετερώσετε ανεπιθύμητες διαφάνειες 
στα μαλλιά καθώς και χρωστικές μελανίνης σε 
διάφορα σημεία). Ανάλυση και σωστή διάγνωση. 
Πρακτική εξάσκηση από τον Brand ambassador. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να εξασκηθούν επάνω σε 
μοντέλο.

ΧΡΕΩΣΗ Δωρεάν

BLONDE IDENTITY
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COLOR MIXOLOGY
PERFECT BRUNETTES
Τα ωραιότερα καστανά χρώματα και η επίτευξή τους από την 
θεωρία στην πρακτική.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δεύτερα 09 Μαιου
 2022

ΩΡΑ 10.30 - 12:00 (Ώρα Ελλάδος)

ΓΛΩΣΣA Ιταλικά + Αγγλικά (με μεταφραστή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πώς να δημιουργήσετε τα ωραιότερα καστανά και 
μπεζ χρώματα. Από τις πιο ανοιχτές αποχρώσεις 
έως τις πιο παστέλ  με την χρήση του neutro. Πως να 
πετύχετε βαθιά καστανά χρώματα ξεκινώντας από τις 
πιο ανοιχτές αποχρώσεις χρησιμοποιώντας γρήγορες 
τεχνικές για υπέροχα αποτελέσματα.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε έμπειρους κομμωτές και color experts

ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κλιπς μεταλλικά, κλιπς πελεκάνοι, ψαλίδια , πιστολάκι, 
χτένες, βούρτσα, μασιά ισιώματος, ψαλίδι μπούκλας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρουσίαση της collection “Wonderful World Collec-
tion”. Επεξήγηση των τριών τεχνικών χρωμάτων 
που ακουλουθήθηκαν σε κούκλα. Επεξήγηση των 3 
τεχνικών κουρέματος σε κούκλα μοντέλο από τον 
Brand Ambassador. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
εξασκηθούν επάνω σε κούκλα μοντέλο. 

ΧΡΕΩΣΗ Δωρεάν
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OVER THE PERFECT CUT
Disruptive fringe: η νέα τάση trend του 2022, ένα κούρεμα γεμάτο, ασύμμετρο αλλά και 
παράλληλα elegant διατηρώντας πάντα ως κύριο στοιχείο την φράντζα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δεύτερα 13 Ιουνίου

ΩΡΑ 10.30 - 12.00 (Ώρα Ελλάδος)

ΓΛΩΣΣA Ιταλικά + Αγγλικά (με μεταφραστή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν στο πως να πετύχουν τον σωστό 
όγκο, μάκρος αλλά και να εξατομικεύσουν το κούρεμα ξεκινώντας από τις βασικές μεθόδους. Να 
ανακαλύψουν πως μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικές τεχνικές κουρέματος για την επίτευξη 
ενός υπέροχου αποτελέσματος.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε έμπειρους κομμωτές και color experts

ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κλιπς μεταλλικά, κλιπς πελεκάνοι, ψαλιδια , πιστολάκι, χτένες, βούρτσα, μασιά ισιώματος, ψαλίδι 
μπούκλας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναθεώρηση της θεωρίας κουρέματος. Επεξήγηση των εικόνων για την κατανόηση της σύνθεσης. 
Ανατομία του κουρέματος. Συνδυασμός διάφορων μεθόδων κουρέματος για την επίτευξη του 
ιδανικού κουρέματος. 
Disruptive Fringe: Ένα κούρεμα φουλ ασύμμετρο,ξεχωριστό και ασυνήθιστο αλλά παρόλα αυτά 
original. 
The secrets of perfect Bob: Ανάλυση των τεχνικών γραμμών κουρέματος, με προσωπομετρική 
προσέγγιση. Κούρεμα και υφή συνυπάρχουν σε αυτό το επίπεδο.
Edgy cut: Γρήγορη τεχνική με έντονες αφέλειες. Πρακτική από τον Brand ambassador. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξασκηθούν επάνω σε κούκλα μοντέλο.

ΧΡΕΩΣΗ 25€

CUT ABILITY
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SMART SALON DELIVERY
QUICK STYLE
Μάθετε γρήγορα styling και τεχνικές hair up με έντονα και 
υπέροχα εφέ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δεύτερα 04 Ιουλίου 2022

ΩΡΑ 10.30 - 12:00 (Ώρα Ελλάδος)

ΓΛΩΣΣA Ιταλικά + Αγγλικά (με μεταφραστή)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ξενάγηση των κομμωτηρίων στα παρασκήνια των 
fashion shows. Πως να πραγματοποιήσετε υπέροχα 
look και χτενίσματα στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σε έμπειρους κομμωτές και color experts

ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Κλιπς μεταλλικά, κλιπς πελεκάνοι, ψαλιδια , 
πιστολάκι, χτένες, βούρτσα, μασιά ισιώματος, ψαλίδι 
μπούκλας, λαστιχάκια, τσιμπιδάκια, πόμπαρι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σωστή διάγνωση ώστε να πετύχετε το σωστό 
αποτέλεσμα για ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Γρήγορες 
λύσεις για ενυδάτωση και χρήση σωστών προϊόντων 
styling. Πρακτική εξάσκηση από τον Brand ambassa-
dor. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξασκηθούν επάνω 
σε μοντέλο.

ΧΡΕΩΣΗ Δωρεάν
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www.fanola.gr
www.cosmital.gr

fanola.greece
cosmital.greece

Fanola Greece
Cosmital hair | beauty | nails 

2310 323299
Βούλγαρη 71, Θεσσαλονίκη

Cosmital Greece


