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SPOLU
Dovolme potenciálu růst
 

CELOSVĚTOVĚ 
VÝZNAMNÝ
Sdílíme trendy okamžitě, jakmile se objeví
 

MĚJTE  
NÁSKOK
Poskytujeme inovace ve vzdělávání
 

BUĎTE VE 
SPOJENÍ
Jsme kreativní tým osobností
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Limity  
neexistují

ASK Vzdělávání je především  
o příležitosti. Vzdělávání na světové 
úrovni vytvořené kadeřníky pro 
kadeřníky. Špičkové kurzy, které 
kombinují precizní technické znalosti 
s tvořivou svobodou. Věříme, že 
kontinuální vzdělávání buduje vysoce 
motivované salónní týmy, posiluje 
klientovu loajalitu a výrazně zvyšuje 
ziskovost salonu.

 Digital

Objevte digitální možnosti bez limitů  
a dosáhněte svého potenciálu

 Kreativita

Vylepšete Vaše technické znalosti, 
představy a rozvíjete svůj kreativní 
potenciál

 Essential Looks

Porušujte pravidla a posouvejte hranice 
při vytváření trendů zítřka

 Essential Skills

Zlepšujte každým dnem své schopnosti 
na všech úrovních

 Konzultace

Rozvíjejte komerční salonní služby  
a zvyšte tak své příjmy na maximum

Cesta ASK Vzdělávání 
je navržena tak, 
abyste posouvali 
své profesionální 
zkušenosti vždy na 
další úroveň. V rámci 
vytváření budoucnosti 
kadeřnického odvětví 
se nepřetržitě vyvíjíme 
a inovujeme a díky 
tomu si Váš tým 
může vybrat z široké 
škály úrovní školení 
vytvořené Vám na 
míru.Essential 

Vytvoření základů, 
sebejistoty a získání 
informací

Top 
Představivost je Váš 
jediný limit

Expert 
Posouvejte limity Vaší 
kreativity

Advanced 
Znalosti a dovednosti, 
které zvyšují Vaší 
kadeřnickou úroveň

VYSOCE 
INTENZIVNÍ 
TRÉNINK 

NEW

SCHWARZKOPFPRO.COM/EDUCATION
07
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SVĚT BAREV
Objevte všechny možnosti komplexního barvicího sytému Schwarzkopf 
Professional. Poznejte všechny řady, od základní Igora Royal, až po novinku True 
Beatiful Honest. Poznejte specifika každé z těchto řad, abyste mohli správně zvolit 
barvu pro dosažení těch nejlepších výsledků.

Doba trvání:  10 – 15 hod.
Cena včetně DPH: zdarma
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   16. 2., 5. 4., 13. 9., 7. 11.
  LOOK & LEARN 

TOP KOLORISTA
Intenzivní pokročilý koloristický kurz určený pro ty, kteří se chtějí stát Top Koloristy. 
Budete připraveni na jakoukoli koloristickou výzvu na salonu a nezaskočí Vás žádná 
situace při barvení vašich klientů. 
Tento kurz vysvětluje vše o barvě, pigmentech, principech barvení a zesvětlování, 
použití nejrůznějších barvicích technik až po pravidla při korekcích barvy. 
Nedílnou součástí kurzu je i téma správné diagnostiky a konzultace s klientem, které 
hrají klíčovou roli při změně barvy vlasů, či její korekci, která Vám bude předvedena na 
modelce.

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč 
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   27. 9.
  LOOK & LEARN

SEMI-DEMI ŠETRNÉ BARVENÍ
Ponořme se do světa barev a neomezených možností díky trendu semi a demi 
permanentního barvení. Nechte se inspirovat novinkami z portfolia Schwarzkopf 
Professional Vibrance a Chroma ID. 
Během semináře Vám vysvětlíme principy tohoto barvení, podíváme se na technologii 
a ukážeme Vám na živo, jak docílit okouzlujících výsledků tímto inovativním šetrným 
způsobem barvení klientek.

Doba trvání:  10 – 15 hod.
Cena včetně DPH: 2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč 
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   22. 2., 6. 4., 4. 10., 22. 11.
  LOOK & LEARN 

Ovlivněte svůj 
úspěch TRUE BEATIFUL HONEST

Poznejte novou a jedinečnou řadu barev TBH – true beatiful honest… 
V souladu s přirozenou krásou, přírodou a původními ingrediencemi. 
Dejte své kadeřnické práci nový rozměr. 
Během semináře uvidíte live ukázky barvení na modelkách a představení 
nové řady krok za krokem.

Doba trvání:  10 – 15 hod.
Cena včetně DPH: zdarma 
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   16. 3., 11. 5., 17. 10.
  LOOK & LEARN
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Colour
Highlight

Umění míchání 
barev

BLOND
Dosáhněte dokonalé blond díky použití různých odbarvovacích, 
zesvětlujících, či tónovacích produktů Schwarzkopf Professional.  
V průběhu semináře projdeme veškeré produkty speciálně vyvinuté 
pro blond klientelu, poradíme, jak správně zvolit odstíny k dosažení 
požadovaného blond výsledku. 
Součástí semináře je i praktická část, kde si můžete vyzkoušet nabité 
vědomosti.

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: zdarma
Místo konání:  ASK Akademie Praha, regiony
Termíny:   23. 2., 20. 4., 19. 10.
  LOOK & LEARN + HANDS ON* 

*Na praktickou část je nutné přivést vlastní modelku a kadeřnické pomůcky

BLOND ME
Seminář, který Vám poskytne návod, jak správně pracovat se speciálně 
vyvinutou luxusní řadou s bonding technologií pro blondýnky Blond Me. 
Během dopolední, teoretické části se naučíte vše, co potřebujete vědět  
o této jedinečné řadě, v odpolední, praktické části si můžete následně vše 
vyzkoušet přímo na modelce.

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: zdarma
Místo konání:  ASK Akademie Praha, regiony
Termíny:   9. 3., 21. 9., 2. 11.
  LOOK & LEARN + HANDS ON* 

*Na praktickou část je nutné přivést vlastní modelku a kadeřnické pomůcky

BLOND EXPERT
Staňte se expertem v oblasti blond barvení díky tomuto pokročilému 
kurzu, kde se hlouběji ponoříme do problematiky blond a zkusíme rozebrat 
výzvy, které na kadeřníka čekají během práce na salonu. Seminář nabitý 
informacemi, který se zaměřuje na náročnou blond klientelu, ale také na to, 
jak se správně starat o blond vlasy a jak doporučit tu nejlepší péči. Během 
semináře uvidíte live barvení na modelkách za použití kreativních barvících 
freehand technik a balayage.

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   3. 5.
  LOOK & LEARN 

V Z D Ě L ÁVÁ N Í
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V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Vdechněte 
svým vizím 
život

Colour 
Hero 
Seminars

TONI&GUY
MASTER HIGHLIGHTING
Pokročilý kurz v technikách zesvětlování a melírovaní, 
které patří stále mezi nejžádanější looky. Precizní techniky 
a přirozené, úžasné výsledky. Seminář je vhodný pro 
kadeřníky, kteří se chtějí posunout ve svých znalostech  
o těchto technikách. 
 

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 5 500 Kč, 25 b. + 3 000 Kč 
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   1. 3. 
  LOOK & LEARN

HAIRTHUSIASTS FANTAZIE
Martin Loužecký a Jan Hlaváček Vám na semináři představí 
své úžasné barevné fantazie, které přichází na svět 
spojením zkušeností, talentu a skvělého barvícího systému 
Schwarzkopf Professional. Ambasadoři Vás naučí se vyjádřit 
barvou, vysvětlí Vám nekonečné možnosti kombinace barev 
a umožní Vám tak naplnit vaše představy a přání klienta. 
 

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 3 500 Kč, 17 b. + 1 750 Kč 
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   26. 4. 
  LOOK & LEARN
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Hýčkejte Vaše klienty

VLASOVÁ PÉČE
Profesionální poradenství je součástí 
služeb na salonu. Získejte přehled 
a podrobné informace o pečujících 
produktech Schwarzkopf Professional 
a staňte se odborníkem v péči o vlasy. 
Během semináře Vám také názorně 
předvedeme důležitost konzultace, 
diagnostiky a doporučení vhodné 
péče klientovi na domácí použití.

 
Doba trvání:  10 – 15 hod.
Cena včetně DPH: zdarma
Místo konání:   ASK Akademie  

 Praha
Termíny:   24. 2., 9. 11. 
  LOOK & LEARN
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backbar
Highlight

Na míru šitá
exkluzivní 
salonní péče

V Z D Ě L ÁVÁ N Í

FIBRE CLINIX 
KONZULTACE
Revoluční pečující služba na míru 
šitá všem klientům. Objevte benefity 
této jedinečné péče, kterou můžete 
pozvednout úroveň Vašich služeb 
na salonu. Názorně si předvedeme 
konzultaci a diagnostiku klienta, která 
by měla být nedílnou součástí Vaší 
práce. V teoretické části se dozvíte 
důležité informace o jedinečné 
technologii Fibre Clinix a v praktické 
části se můžete přesvědčit o skvělých 
účincích této služby sami na sobě. 

Doba trvání:  10 – 15 hod.
Cena včetně DPH: zdarma
Místo konání:   ASK Akademie  

 Praha
Termíny:   15. 6., 14. 9.,  
  12. 10.
  LOOK & LEARN  
  + HANDS ON* 

* Na praktickou část je nutné přinést si vlastní 

kadeřnické pomůcky
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V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Pohon pro Vaši kreativitu 

OSIS STYLE 
Vstupte do světa OSIS+, světa 
kreativity, neomezených možností  
a stylů. Poznejte detailněji stylingové 
produkty z této řady a naučte se, jak 
zvolit ten pravý produkt pro Vašeho 
klienta. 
Vyzkoušejte produkty v praxi!  
V praktické části si můžete sami 
otestovat některý z produktů a ocenit 
tak široký sortiment této řady.

Doba trvání:  10 – 15 hod.
Cena včetně DPH: zdarma
Místo konání:   ASK Akademie  

 Praha
Termíny:   18. 5., 5. 10.
   LOOK & LEARN 

+ HANDS ON* 

* Na praktickou část je nutné přinést si vlastní 

kadeřnické pomůcky
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Styling
Highlight

Zbořte zažité tradice

MEN´S WORLD
Host: Dalibor Hajdin 
Seminář pod vedením jednoho z nejvýraznějších hair stylistů, který 
se specializuje na pánskou klientelu Dalibora Hajdina. Čekají na Vás 
ukázky střihových, trendy technik a doporučení pečujících  
a stylingových produktů, které jsou nezbytnou součástí pro dotvoření 
celkového looku každého muže. Profesionálně střižený seminář pro 
pokročilé kadeřníky posune Vaše vnímání a provedení pánského střihu 
na vyšší level. 

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 3 500 Kč, 17 b. + 1 750 Kč 
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   24. 5.
   LOOK & LEARN 

VÝČESY
Naučte se, jak připravit vlasy pro dokonalý účes pro jakoukoli 
příležitost. Projdeme si důležitost přípravy od výběru stylingových 
produktů, přes správné foukání a naučíme Vás různé typy vln.  
Ukážeme Vám tipy na jednoduché a rychlé i náročnější výčesy, které 
nikdy nevyjdou z módy.  
Součástí semináře je i praktická část, kde si můžete jednotlivé postupy 
vyzkoušet na umělých hlavách.

 
Doba trvání:  10 – 15 hod.
Cena včetně DPH: 2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč 
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   18. 10.
   LOOK & LEARN + HANDS ON* 

* Na praktickou část je nutné přinést si vlastní kadeřnické pomůcky

ZÁKLADNÍ STŘIHOVÉ TECHNIKY
Pro osvojení kreativních i technicky náročných stříhacích technik je 
důležité mít pevný základ, na kterém můžete stavět. 
Ukážeme Vám základní principy střihových technik v liniích a graduaci, 
které můžete aplikovat dále v pokročilých střizích. 
Součástí semináře je i praktická část na umělých hlavách. Školení je vhodné 
pro začínající kadeřníky, nebo pro ty, kdo chtějí vypilovat svojí techniku. 

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč 
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   20. 9.
   LOOK & LEARN + HANDS ON* 

* Na praktickou část je nutné přinést si vlastní kadeřnické pomůcky
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   Styling 
Hero
   Seminars

AVANTGARDE STYLING
Host: Tatiana Nitchenko
 
Nahlédněte pod pokličku umění této ojedinělé 
ruské vlasové stylistky. Tatiana patří mezi přední 
ruské stylisty, posbírala již řadu ocenění  
v účesové tvorbě a její doménou je avantgarda. 
Své kadeřnické umění a know how předává 
pravidelně na seminářích po celé Evropě.
Přijďte se inspirovat a získat informace přímo  
od mistryně účesů.

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 5 500 Kč,  25 b. + 3 000 Kč
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   7. 6.
   LOOK & LEARN 

TONI&GUY
CREATIVE  
CUTTING&COLOURING
Vysoce motivační a inspirativní kurz navržený 
tak, aby seznámil kadeřníky s nejnovějšími 
módními trendy. Současně si můžete vyzkoušet 
nové, neotřelé techniky tak, jak je vytváří a učí 
mezinárodní tým TONI&GUY.

 
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 5 500 Kč, 25 b. + 3 000 Kč
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   29. 11.
   LOOK & LEARN  

+ HANDS ON* 

* Na praktickou část je nutné přinést si vlastní kadeřnické 

pomůcky
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Není to pouze 
o nápadu, ale o tom 
nápad uskutečnit

KRÁSNÉ VLASY PODLE  
MICHALA ZAPOMĚLA
Host: Michal Zapoměl & tým 
Pojďte nahlédnout do světa bojovníka za 
krásnější vlasy a do jeho říše za zdrcadlem. 
Na semináři Vás Michal Zapoměl a jeho tým 
nadchne pohádkovými barvami a vysvětlí 
Vám, jak kombinovat portfólio Schwarzkopf 
Professional. Předvede Vám skvělé stylingové 
techniky k dosažení těch nejlepších výsledků  
a předá Vám návod na nezaměnitelné  
Zapomělovy vlny.

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 5 500 Kč, 25 b. + 3 000 Kč
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   8. 11.
   LOOK & LEARN 
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Visionary  
 Seminars

HAIRTHUSIASTS  
STŘIH BEZ KOMPROMISŮ 
Seminář, který povýší Vaše střihačské umění na 
úroveň bez kompromisů. Individuální přístup je 
samozřejmostí. 
Připomeneme důležitost konzultace s klientem, 
správnou volbu barvy, stylingových přípravků, péče  
a volbu střihu samotného. 
V odpolední části Hands On střih na umělých 
hlavách. 

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 3 500 Kč, 17 b. + 1 750 Kč
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   11. 10.
  LOOK & LEARN + HANDS ON* 
 
* Na praktickou část je nutné přinést si vlastní kadeřnické 

pomůcky

INSPIRACE PODLE IGORA 
SEDLÁKA 
Host: Igor Sedlák 
Přeneseme se do světa Igora Sedláka, kde 
nalezneme pochopení a porozumnění v dnešní 
uspěchané době. Budete unášeni na vlnách 
překrásných barev a vlasů střižených přesně podle 
vnímání každého z modelů. Propracovaný  
a detailní styling Vás nadchne a posune Vaše 
kadeřnické práce přesně tam, kde má být. 

Doba trvání:  10 – 17 hod.
Cena včetně DPH: 3 500 Kč, 17 b. + 1 750 Kč
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termíny:   29. 3.
  LOOK & LEARN 
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Essential  
 Looks

ESSENTIAL LOOKS 
Z přehlídkových mol přímo k Vám. Nechte se 
inspirovat nejnovější vlasovou kolekcí Essential 
Looks jaro-léto a podzim-zima v podání člena 
@workteamu CEE Tibora Priklera a dalších 
členů technologického týmu Schwarzkopf 
Professional. 
Neotřelé střihy a barevné kreace vytvořené 
pomocí nejnovějších produktů Schwarzkopf 
Professional.

Doba trvání:  10 – 17 hod. (2dny)
Cena včetně DPH: 3 500 Kč, 17 b. + 1 750 Kč  
  LOOK & LEARN
  2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč  
  HANDS ON
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   18. – 19. 4.
  24. – 25. 10.
  LOOK & LEARN  
  + HANDS ON*

* Hands On na umělých hlavách, nutné přinést si vlastní 

kadeřnické pomůcky

Naše kolekce Vás 
bude inspirovat 
k tomu, abyste jí 
přetvořili v salónní 
trendy

Vytváření 
trendů zítřka 
již dnes

Essential Looks přináší módní & lifestylové 
trendy na Váš salon, inspiruje kadeřníky  
v přetváření vlasových kreací  
z přehlídkových mol na nositelné looky 
vytvořené přímo na salonech.

Inspiraci čerpá z módních přehlídek 
z celého světa, na kterých se potkává 
umění vlasových stylistů a módních 
návrhářů. Symbiózou těchto inspirací 
vzniká unikátní vlasová sezónní kolekce.

Přehlídkové looky jsou následně 
přetransformovány do nositelných 
salonních trendů.

Kadeřničtí profesionálové poskytují 
vzdělání a předávají své zkušenosti  
co nejefektivněji svým klientům.

Služby a produkty nabízené salónům 
rozvíjejí a podporují kadeřnickou 
kreativitu a růst byznysu.

Objevte více na:

ESSENTIALLOOKS.COM
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ÚSPĚCH  
ZA KŘESLEM

Jsou to lidé, kdo 
vytváří byznys

HOST: ING. MARTIN MACHEK, Ph.D.

BUSINESS ŠKOLENÍ PRO KADEŘNÍKY NA IČO 
Hlavním cílem školení je pomoci Vám ověřit si, zda máte vhodně 
nastavené ceny všech hlavních služeb a zda do nich máte započítané 
vše, co je třeba pokrýt, a to včetně osobních výdajů. Pokud na školení 
zjistíme, že vám ceny služeb někde „utíkají“, probereme, jak se s danou 
situací popasovat, např. jak oznámit klientům zdražení služeb, či jak 
zvýšit průměrnou útratu různých typů klientů. Dále si ukážeme, jak 
udělat přehledný a efektivní ceník, který bude také vypovídající  
o kvalitě nabízených služeb. 

Doba trvání:  10 – 16 hod. 
Cena včetně DPH:  2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   4.  4. 
  LOOK & LEARN

BUSINESS ŠKOLENÍ PRO MAJITELE  
A MANAŽERY SALONŮ SE ZAMĚSTNANCI 
Cílem školení je poskytnout Vám prostor, kde si budete moci udělat 
pod vedením zkušeného školitele „pořádek v číslech“ a ověřit si, jaká 
je ziskovost Vašeho salonu, jaká je ziskovost jednotlivých kadeřníků 
a klientů a zda máte správně nastavené ceny hlavních služeb. Dále 
se mimo jiné dozvíte, jak analyzovat výkonnost kadeřníků a jak je 
motivovat a odměňovat, jak zvyšovat průměrnou útratu různých typů 
klientů a jak vytvořit přehledný a efektivní ceník. 

Doba trvání:  10 – 16 hod. 
Cena včetně DPH: 2 500 Kč, 12 b. + 1 300 Kč
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termíny:   21. 11. 
  LOOK & LEARN
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Vítejte ve světě 
Schwarzkopf 
Professional.

Právě zde se Vám, kadeřníkům 
věnujeme, abyste měli možnost zůstat 
na špičce ledovce a stát se těmi 
nejlepšími!

Spolupracujeme vzájemně, abychom 
Vám mohli poskytnout nekonečný 
zdroj světové i lokální inspirace. 
Ponořte se do světa ASK a objevte 
skutečnou hodnotu, kterou Vám 
vzdělávání může dodat do Vašeho 
byznysu.

orld
TO OUR
elcome
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@THESIMONELLIS

SIMON ELLIS

Jako kadeřníci víme, že černá barva 
dokáže mnoho věcí, mimo ty praktické, 
černá barva je vnímána jako silná, 
minimalistická s maximálním efektem, 
dokáže vyniknout, anebo ustoupit  
a nikdy nevyjde z módy. Ačkoli 
vytváříme širokou škálu barev, naše 
volba je nošení černé. Je naším jménem 
– Schwarzkopf – a je charakterizovaná 
naším profesionálním standardem 
vzdělávání.

Pracujeme SPOLEČNĚ, spolupracujeme 
s kadeřníky, ambasadory, influencery 
a umělci z celého světa, abychom 
dosáhli GLOBÁLNÍ RELEVANTNOSTI. 
Přinášíme inovativní způsoby vzdělávání 
prostřednictvím MYŠLENÍ, které rozvíjí 
semináře přizpůsobené na míru Vaší 
úrovně znalostí. Naše tréninky nabízí 
kombinaci motivačních zkušeností, 
systém eLearning a In-salon školení. 
Naším cílem je vytvoření komunity, která 
je opravdu vzájemně propojená  
a živá. Kreativní kolektiv osobností, který 
má po ruce vždy aktuální informace  
o vznikajících trendech a kadeřnických 
technologiích.

Schwarzkopf Professional je originální 
černou, černá je naší konstantou, 
naším standardem, naším jedinečným 
podpisem.

Černá 
krása
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Lesley  
 Jennison

Seznamte se
Lesley Jennison odstartovala svojí 
kariéru v roce 1984 na slavné London 
Hair Academy a dalších 18 let strávila 
působením na seminářích a eventech 
po celém světě. Lesley je dlouhá léta 
součástí věhlasného Real Hair Salonu, 
kde mezi její klientelu patří například 
Gwyneth Paltrow a Elle Macpherson. 
Její radikální vize a smysl pro barvu jí 
ze studentky Vidal Sassoon vyzdvihl 
do světového povědomí. Její jméno je 
značkou geniality v oblasti koloristiky. 
Lesley také velmi úzce spolupracuje 
s módními designéry v rámci jejich 
přehlídek jako například Johnem 
Richmondem, Rafem Simonsem,  
nebo značkou Alexander McQeen.

Zblízka & Osobně
Lesley Jennison se neustále snaží 
nastavovat nové trendy a inovativní 
způsoby barvení vlasů.

Global Colour Ambassador

@LESLEYJENNISON

V Z D Ě L ÁVÁ N Í
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Edoardo 
 Paludo

Seznamte se
Edoardo začal svou kariéru v rodném 
městě Miláně na začátku 90tých let, 
kde jeho koloristické práce vysoce 
převyšovaly tehdejší trendy. Jeho 
jedinečný přístup ke koloristice ho 
proslavil na mezinárodní úrovni. Díky 
tomu přesídlil do Londýna, kde se 
stal kreativním technickým ředitelem 
v salonu Trevora Sorbieho a působil 
zde po dobu 9 let. Jeho inovativní 
koloristické techniky pomohli salonu  
k získání trojnásobného titulu "Artistic 
Team of The Year" v soutěži British 
Hairdressing Awards. Edoardovi práce 
byli několikrát publikované například 
v magazínech Vogue a Tribute a jeho 
vlasové kreace můžete vidět na 
přehlídkových molech po celém světě.

Zblízka & Osobně
Pro Edoarda Paluda je koloristika 
způsobem vyjádření se, je pro něho 
ctí vytvářet osobité looky každý den, 
získávat při tom nové zkušenosti  
a vzdělávat se. 

Global Colour Ambassador 

@EDOARDOPALUDO 39
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Jack 
 howard

Seznamte se
Jack pracuje jako kadeřník od roku 
1983, kdy působil primárně v USA  
a Velké Británii. Od roku 1990 působí 
také jako mezinárodní školitel  
a postupně se začal specializovat 
na techniky Balayage. Jack má 
ty nejlepší refence od módních 
titulů jako je Vogue, Tatler, Harpers, 
Evening Standart a mnoha dalších. 
Mezi jeho klienty patří Poppy 
Delevingne, Suki Waterhouse, Abbey 
Clancy a Gilian Anderson.  

Zblízka & Osobně
Jack Howard je označovaný za 
průkopníka technik Balayage ve Velké 
Británii a barvících blond technik po 
celém světě.

@JACKHOWARDCOLOR

Global Blond 
Ambassador
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@TYLERJOHNSTONHAIR

 Tyler  
Johnston

Seznamte se
Začal jako stylista ve Vidal Sassoon  
v 80tých letech v Manchesteru. Velmi 
rychle se adaptoval do kadeřnického 
světa, přestěhoval se do Londýna, kde 
se stal Art directorem v prestižním 
Sassoon Knightsbridge salonu. Po 
šesti letech v této pozici a práci na 
sezónních kolekcích a reklamách pro 
TV se rozhodl odejít a vydat se na 
cestu mezinárodního freelancera. Mezi 
jeho klienty patří například manželé 
Beckhamovi, Cate Blanchett, Lily Allen  
a další. Momentálně je jedním  
z nejvyhledávanějších vlasových stylistů 
v kadeřnickém průmyslu.

Zblízka & Osobně
Tyler Johnston 
kombinuje techniky  
a odvážnou kreativitu, 
pro inspirování a rozvoj 
ostatních kadeřníků 
až za hranice jejich 
možností.

Global Ambassador
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Seznamte se
Svou kariéru odstartoval ve Vidal 
Sassoon, zanedlouho však založil vlastní 
kadeřnickou značku SACO. Momentálně 
je součástí několika vzdělávacích 
akademií a salonů po celém světě. 
SACO znamená v japonštině "úspěch" 
a také "detail", což perfektně vystihuje 
Richardův precizní přístup ke střihům. 
Richard věří, že styling a kreativita jdou 
v ruku v ruce a nikdy nepřestane mít 
nové nápady, což je také důvodem, proč 
je stále oslovovaný ke spolupráci se 
zvučnými jmény na mezinárodním poli 
módy a umění. Standartně je součástí 
různých týmů při přípravách módních 
show a přehlídek  a focení po boku 
Petra Lindbergha, Davida Baileyho, nebo 
amerického a britského Vogue. Richard 
taktéž vytvořil vlastní vlasovou show  
s názvem NOISE.

Zblízka & Osobně
Richard Ashforth je proslavený  
v kadeřnickém světě díky jeho řídícím 
schopnostem a inovativnímu myšlení, 
pro jeho víru v jednoduchost a závazku 
ke kráse.

@RICHARDASHFORTH

Richard 
 Ashforth

Global Styling Ambassador
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@JOANANEVES

Joana  
 neves

Seznamte se
Kadeřničina je součástí Joaniny DNA. 
Všechno pro ní začalo díky její matce, 
po které zdědila Vášeň pro vlasy a ona 
sama byla kadeřnicí více jak 40 let  
a vlastnila úspěšný salon v Portugalsku. 
Jaoně však nestačilo být řadovou 
kadeřnicí, začala se tedy postupně 
vzdělávat, získávat zkušenosti, cestovat 
a pracovat pod různými výraznými 
kadeřníky z Vidal Sassoon, nebo Georgiy 
Kot. Mimo práci hairstylistky  
a koloritsky, spolupracuje Joana  
v zákulisí mezinárodních fashion weeků 
pro módní salony jako je Dior, Chanel  
a Givenchy.

Zblízka & Osobně
Joana Neves je skutečnou inspirací 
pro kadeřníky po celém světě díky její 
schopnosti převést vysoce kreativní  
a náročné techniky do prostředí běžné 
salonní práce a do nositelných trendů.

Style Ambassador
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NÁRODNÍ 

AMBASADOŘI 

a HOSTÉ

Jan Hlaváček
@HAIRTHUSIASTS

Spolumajitel salonu Hairthusiasts v Praze a Ambasador 
Schwarzkopf Professional, který získal několik ocenění 
v účesové tvorbě, stal se vítězem v soutěži Color 
Trophy, získal mimo jiné titul Cena tisku, Kolorista roku 
2017 a řadu dalších nominací v soutěži Czech&Slovak 
Haidressing Awards.

Martin Loužecký
@HAIRTHUSIASTS

Spolumajitel salonu Hairthusiasts  
v Praze a Ambasador Schwarzkopf 
Professional, který je držitelem řady nominací  
v soutěži Czech&Slovak Haidressing Awards,  
z nichž několik proměnil ve vítěztví.  
V současné době je také jedním z advokátů 
prémiové značky Authentic Beauty Concept.

Schwarzkopf Professional ví, že každá země má vlastní 
interpretaci nejnovějších vlasových trendů. To je důvodem, 
proč naši národní ambasadoři a hosté vyplňují mezeru mezi 
globálním a lokálním kadeřnickým světem. Prostřednictvím 
jejich vlivu se světové trendy přetvářejí do finálních 
salonních looků.

Michal Zapoměl
@SALONMICHALZAPOMEL

Majitel salonu Michal Zapoměl v Praze a v Plzni. 
Známý také jako Bojovník za vlasy krásnější. Tento 
přední český kadeřník působí na scéně již řadu 
let a vede úspěšně svůj tým natolik, že společně 
získali již několikrát titul Tým roku v soutěži 
Czech&Slovak Hairdressing Awards a mnoho 
dalších ocenění.

Tatiana Nitchenko
@TATIANA.NITCHENKO

Významná ruská vlasová kadeřnice 
a stylistka, královna avantgardy, 
majitelka několika titulů Kadeřníka  
roku Rusko.

Igor Sedlák
@SALON_IGOR_SEDLAK

Výrazný slovenský kadeřník, který vlastní 
salon v Prešově. Díky svému osobitému 
stylu získal v roce 2017 titul Kadeřník 
roku a naposledy vyhrál kategorii Dámský 
komerční účes Slovensko. 
Je taktéž advokátem prémiové značky 
Authentic Beauty Concept.

AMBASADOR

AMBASADOR

HOST

HOST

HOST
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@TONIANDGUYSALONPRAGUE

Ing. Martin Machek, Ph.D. 
HOST

HOST

HOST

DALIBOR HAJDIN
@DELIKVENT

... moje práce je mým životem.  
Výrazný hair stylista specializující se na pánskou 
klientelu. Vytváří kreativní dámské střihy s osobitým 
nádechem, pracuje na editoriálech.

TONI&GUY je mezinárodní síť kadeřnických salonů  
s více jak padesátiletou tradicí. V roce 2002 byl  
jako první otevřen salon v Dlouhé ulici, následně  
v Michalské a Opletalově ulici. Na Slovensku je  
salon v Bratislavě. Po celém světě je celkem přes  
450 poboček ve 40 zemích.

Ekonom, zaměřující se také na marketing  
a PR oblast. Zkušený lektor, jehož tréninky  
jdou napříč značkami a obory. Mimo jiné  
působí na Vysoké škole Ekonické v Praze.

NÁRODNÍ 

AMBASADOŘI 

a HOSTÉ

V Z D Ě L ÁVÁ N Í
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Národní 
ASK team

Jakub 
Okénka

Tibor 
Prikler

Radka 
Marková

Martin 
Chocholouš

Karolína 
Kadlecová

Ivana 
Zahradníková

Jan  
Žyla

Romana 
Topinková

Filip  
Jizba

Romana 
Fröhlichová

Michaela 
Píšková

Náš národní ASK team je prvním kontaktem pro majitele salonů a kadeřníky. Zkušení 
školitelé velmi úzce spolupracují s obchodním týmem, marketingem a oddělením pro 
vzdělávání proto, abychom klientům zajistili maximální podporu při jejich cestě za 
vzděláváním. 
Od detailních informací o produktech, konzultací a praktických tipů a rad během praxe,  
až po prezentace nejnovějších trendů a postupů v oblasti kadeřnického řemesla. To vše  
a mnohem více získáte na našich seminářích po celé ČR.

Veronika 
Bušová
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Utvářejte životy 
skrze kadeřnické 
umění

Jednoduchá, ale silná myšlenka. Iniciativa 
Shaping Futures ve spolupráci s Fritz 
Henkel Stiftung usiluje o to, vytvořit sociálně 
znevýhodněným dospívajícím světlejší  
a udržitelnou budoucnost prostřednictvím 
jejich vzdělávání v kadeřnické oblasti. 

Díky sdílení tohoto umění, Schwarzkopf 
Professional přináší tento program do více 
než 30 zemí celého světa a ovlivnil tak 
životy již více než 2 000 mladým lidem. 

Tento úspěch je poděkováním neúnavné 
práce zkušených dobrovolníků ze 
Schwarzkopf Professional, který nabízí 
svůj čas, Vášeň a zkušenosti bez nároku  
na honorář.

Vybraným dospívajícím je tak každý rok 
umožněno intenzivní kadeřnické vzdělání 
a poskytnuta tak možnost uplatnit se 
na trhu práce, či si vybudovat úspěšnou 
kariéru a nezávislou budoucnost.

Přesvědčte se o neuvěřitelném nasazení 
této sociální aktivity Schwarzkopf 
Professional díky dokumentu "Inside 
Shaping Futures", který vypráví 
inspirativní příběh účastníků z celého 
světa. Je to iniciativa, která skutečně 
pomáhá. Mění životy.

Pro shlédnutí dokumentu a více informací 
navštivte:

SCHWARZKOPFPRO.COM/SHAPINGFUTURES
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Schwarzkopf Professional vytvořil 
jako odpověď na potřeby moderního 
kadeřníka ASK eAcademy – online 
vzdelávání pro rozvoj Vašich schopností 
24/7.

Mimo stále žádané kreativní video 
tutoriály, sezónní webináře, audiovizuální 
produktové prezentace obsahuje také 
osobní hodnocení a mnoho dalšího!

Registrujte se nyní a získejte přístup  
k exkluzivnímu, celosvětovému obsahu.

Objevte 
eLearning

elearning 
ASK-ELEARNING.COM

V Z D Ě L ÁVÁ N Í
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ASK  
 blog

Přihlášení na seminář je závazné. Při 
zrušení účasti méně než týden před 
konáním semináře Vám bude účtován 
storno poplatek ve výši 100% z ceny. 

 
Všechny semináře jsou uvedeny 
včetně DPH.

 
Schwarzkopf Professional si vyhrazuje 
právo zrušit seminář z kapacitních, či 
technických důvodů.

 
Na odpolední praxi, pokud je součástí 
semináře je vždy nutné přinést si 
vlastní kadeřnické pomůcky.  
Získání certifikátu je podmíněno 
účastí na celém semináři, části Look  
& Learn a Hands On.

SCHWARZKOPFPRO.COM/EDUCATION

Obchodní zástupci ČR: 

PRAHA

+420 739 325 842

VÝCHODNÍ ČECHY

+420 739 325 846

ZÁPADNÍ ČECHY

+420 739 325 843

SEVERNÍ ČECHY

+420 739 325 845

JIŽNÍ ČECHY

+420 739 325 844

SEVERNÍ MORAVA

+420 739 325 847

JIŽNÍ MORAVA

+420 739 325 848

ASK Akademie Schwarzkopf Professional

Michalská 17, Praha 1

+420 739 325 850

JAK SI REZERVOVAT SEMINÁŘ

Vyberte si z naší nabídky a kontaktujte svého obchodního zástupce na níže uvedených 
kontaktech.
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Sledujte nás!
FACEBOOK.COM/SCHWARZKOPRO.CZ

YOUTUBE.COM/SCHWARZKOPFPRO

INSTAGRAM.COM/SCHWARZKOPFPRO.CZ

WWW.SCHWARZKOPF-PROFESSIONAL.CZ


