
MIRŐL SZÓL?

Fedezd fel művészi énedet ezen az egész napos, intenzív, 

gyakorlattal egybekötött technikai napon, ahol az idei, új 

Paul Mitchell Kinetic ill. Origami Collection oktatás részese 

lehetsz. 

A tanfolyam keretein belül megismerkedhetsz egy vágással 

és két, az új kollekcióba tartozó festéssel. 

A teljes kollekciók anyagát, valamint az újdonságokat megka-

pod DVD-n is.

KIKNEK SZÓL?

A már meglévő Paul Mitchell fodrász partnereknek.

KIK TARTJÁK?

Andy King az Angol Oktató Csapat tagja.

A Magyar Oktató Csapat tagjai: Vajk Mónika, Cserni Anet-

ta, Móri-Sajgó Anita, Szokodi László és Varga Lívia. 

MIT KELL TUDNI MÉG?

A „munkanap” hétfőn de. 9:30-tól, du. 17:00-ig tart. 

A rendezvény első része egy vágás és egy vörös haj fes-

tés színpadon való bemutatásából áll, majd a résztvevők 

babafejeken, egyénileg elkészítik a tanultakat. A rendezvény 

második részében egy szőke haj festése történik csoportok-

ban élő modelleken. A rendezvény alatt egy szendvicsebéd 

és egy kávészünetet tartunk.

A BEFEKTETÉS NAGYSÁGA?

Az oktatáson való részvételhez kétféle jegy megvétele kö-

zött lehet választani: 9.900,-Ft, amely look-and-learn részvé-

telt jelent, vagyis a gyakorlati munkát nem tartalmazza.

14.900,-Ft, amely hands-on részvételt jelent, vagyis a vágás 

és mindkét festés gyakorlati munkáját is tartalmazza.

Mindkét belépő árából br. 5.000,- Ft kedvezmény a követke-

ző rendelésnél. A helyszínen kedvezményes color készletek 

megvásárlására van lehetőség.

MIKOR?  
 

 
 

2014. Szeptember 29. Hétfő  De. 9:30-tól, du. 17:00

HOL?
Budapest I. ker. Fő u. 12., HajKer Sziget Fodrász Akadémia 

GPS koordináták: 47.500089, 19.039296

(bejárat a Jégverem utca felől)

INSPIRÁCIÓ. MOTIVÁCIÓ.

MEGOSZTÁS.INSPIRÁCIÓ. MOTIVÁCIÓ.

MEGOSZTÁS.

*Az angol-amerikai 

Paul Mitchell a világ 

egyik legnagyobb 

magántulajdonú 

professzionális 

fodrászcége, 600m 

USD/éves forgalom-

mal, pl. több, mint 

3x nagyobb 

a Tigi-nél. 

(forrás: internet)
Keresd a facebookon is: 

Paul Mitchell Magyarország és

I Love Paul Mitchell Magyarország

PAUL MITCHELL* 

INSPIRÁLÓ WORKSHOP

2014. Szeptember 29. Hétfő 9:30 – 17:00.

Budapest I. ker. Fő u. 12., HajKer Sziget Fodrász Akadémia 

(bejárat a Jégverem utca felől)

A részvétel csak regisztráció útján lehetséges, 

a helyeket jelentkezési sorrendben tudjuk 

biztosítani. 

További információ, érdeklődés kereskedelmi kép-

viselőnknél: Papp Tamás: 30/638-3999 

Tarts velünk ezen a trainingen is, szerezz 

új inspirációkat, motivációt és oszd meg 

tapasztalataidat másokkal!

BMS-Wellness.com Kft.

1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 5.

www.bms-wellness.com
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