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Rok 2022 je o oslavě
kadeřnického řemesla,
hodnoty řemesla a ctnosti
a radosti z ruční výroby.
Vytvořit něco krásného je výraz
znalostí, které bravurně ovládají
zkušené ruce – Vaše ruce
kadeřníka a umělce.

Nadále stojíme při sobě a překonáváme
mnoho trvalých výzev, které COVID-19 přináší,
posouváme se vpřed s myšlením založeným
na spolupráci a sdílené vášni ke kadeřnické
profesi. Při sledování toho, jak naši vlasoví umělci
inspirují celou kadeřnickou komunitu v těch nejtěžších
dobách naší profese, museli jsme uznat, že ambice
znamená prosazovat naše vnitřní naděje a sny.
Všichni je v sobě máme, ale následovat je vyžaduje
odvahu a tvrdou práci.

Jsme zde, abychom tyto sny udělali snazšími
pomocí našich nástrojů, které můžeme cílit
individuálně tak, aby se Vaše ambice a cíle naplnily.
Naše vášeň pro předávání zkušeností, praktických
dovedností a teoretických znalostí je poctou cestě
za vzděláváním. Věnujeme se rozvoji Vašeho talentu
díky tomu nejlepšímu možnému přístupu – pomocí
našich webinářů a digitálních nástrojů v kombinaci
s klasickými semináři – oslavujeme naše krásné
kadeřnické řemeslo společně s Vámi, našimi
partnery. Pro to, abychom byli ve spojení s Vámi,
navzájem se učili a tvořili.

SIMON ELLIS
ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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Jsme sjednoceni jako komunita
šikovných jedinců se sdílenou
vášní a ambicemi razit naše
vlastní cesty k úspěchu.

2022
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VZDĚLÁVÁNÍ

DIGITÁLNÍ

vizuály i lokální obsah.

KOM BINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KOM BI NOVANÉ VZDĚ LÁVÁNÍ
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C E LÝ S V Ě T
SE MĚNÍ.
KADEŘNICKÝ
PRŮMYSL SE MĚNÍ.
VY SE MĚNÍTE.

Náš přístup k digitálnímu vzdělávání
obsahuje řadu různých platforem
s cílem inspirovat Vaší kreativitu,
odemknout potenciál a podporovat
osobní růst každého z Vás. V rámci
digitálního vzdělávání u nás můžete
najít naší platformu eAcademy, která
obsahuje kompletní digitalizované
vzdělávání na míru šité Vašim potřebám,
články na blogu, inspirativní videa na
Youtube a Instagramu, step by step

Náš koncept vzdělávání nabízí kompromis
mezi fyzickými semináři v našich Akademiích
a digitálním vzděláváním.
ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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KOMBINOVANÁ
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Zdokonalování
znalostí

Vědomostní
testy

Kategorie Backbar a Styling jsou plné vzrušujících nových oblastí,
abyste udrželi své dovednosti a znalosti v souladu s aktuálními
trendy. Najdete zde také nové semináře v kategoriích Visionary,
které vám umožní rozvíjet Vaše dovednosti, klientelu, kreativitu

Naše kombinované vzdělávání je navrženo tak, aby podporovalo
Váš potenciál, kdekoli a kdykoli. Inspirace na sociálních médiích,
sebevzdělávání na Vašem salonu s našimi online moduly, nebo
klasické fyzické tréninky v našich Akademiích. To vše můžete mít

a podnikání na maximum.

a to vše Vás může posunout ve Vaší kariéře prvotřídního kadeřníka.
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Kromě našich digitálních modulů nabízí naše kombinované
vzdělávání samozřejmě také semináře „tváří v tvář“, které zůstávají
dominantní, pod vedením našeho zkušeného technologického
týmu, našich ambasadorů a hostů. Klíčovým bodem v kategorii
Barva pro rok 2022 bude oslava IGORA ROYAL, vysoce výkonného
barvícího systému a také rozšíření nabídky v luxusní barvící řadě
BLONDME, která posune Vaše hranice v porozumnění barvám do
hloubky a přispěje tak k Vašemu tvůrčímu procesu.

Online inspirace

F Y ZI

VZDĚLÁVÁNÍ

Online objednávky
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Kadeřnická profese je komplexní řemeslo s mnoha úrovněmi znalostí.
ASK VZDĚLÁVÁNÍ podporuje rozvoj dovedností a odborného vzdělávání
a nabízí pilíře vzdělávání, které odpovídají zájmům a dovednostem každého

Naše koloristické semináře jsou navrženy tak, aby rozvíjeli
Vaše stávající dovednosti. Tento rok se zaměříme zejména
na míchání barev pomocí našich kolaborací. Rozšíříme
naše portfolio multidimensionálních barev a blond odstíny
společně se specializovanou nabídkou seminářů
a tréninků, které prohloubí Vaše koloristické umění.

POTENCIÁL

jednotlivého kadeřníka.

Udržitelnost

Diverzita

Byznys a digitální
nástroje

Essential looks

Kreativita

C OL OUR
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Essential skills

COLOUR

ODEMKNĚTE SVŮJ

Barva. Je to mocný nástroj.
Transformuje. Dokáže potěšit. Posiluje.

Konzultace

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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COLOUR

HERO SEMINÁŘ

COLOUR/BARVA
Barva je mocný nástroj. Dokáže se transformovat, rozvíjet, umocňovat
Vaši představivost a personalizovat osobu, která ji nosí. Dokáže vyvolat
emoce. To je to, co nás baví. Jsme tu proto, abychom Vám pomohli dělat
to lépe.
Na semináři se podíváte do úplného nitra permanentní barvy Igora Royal
a demipermanentních přelivů Vibrance. Naučíte se přesné číslování
odstínů, barevné složení pigmentů, barevný kruh, míchání barev, krytí
bílých vlasů a jak dokonale pracovat s barvícím systémem. Pochopíte
celé portfolio produktů nejen k základnímu barvení,
ale rozšíříte i své znalosti, abyste mohli svým
klientům nabídnout maximální služby ve
Vašem salonu. Informace získané na
tomto semináři Vám budou pomocníkem
v běžné každodenní praxi a pomohou
Vám posunout se k vyšším cílům.
Typ semináře: Look&Learn, BASIC
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		24. 1., 28. 3., 23. 5.,
18. 7., 3. 10.
Cena s DPH: ZDARMA

ASK VZDĚLÁVÁNÍ

2022

SEMINÁŘE

COLOUR VIBES/BAREVNÉ VIBRACE
Dokonalý barevný svět. Různí klienti mají různou barvu, jiné potřeby
a nevyzpytatelné požadavky.
Chcete se svojí nabídkou odlišit od ostatních kadeřníků a posunout
svoji kreativitu o level výše? Přesně proto je určen tento seminář,
kde se seznámíte s dalšími možnostmi barvení se Schwarzkopf
Professional nad rámec královny barev Igory Royal. Seznámíme Vás
s opravdovou, krásnou a upřímnou řadou True Beautiful Honest,
odhalíte bezamoniakovou řadu Essensity a budete okouzleni
množstvím odstínů a jednoduchostí úžasné semipermanentní řady
Chroma ID, která doladí barevné výsledky přesně tak, jak si je Vaši
klienti žádají, s možností proměny třeba i každý týden, dle nálady.
Technolog se s Vámi podělí o své postřehy a zkušenosti se všemi
produkty z kadeřnické praxe. Následně můžete zvolit právě ty barvy,
které budou splňovat individuální potřeby každého klienta.
Typ semináře: Look&Learn, BASIC
Doba trvání:
10 – 15 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
21. 2., 2. 5.,15. 8.
Cena s DPH: ZDARMA

C OL OUR
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BLONDME AMBITION/AMBICIÓZNÍ BLONDME

Jsme tady proto,
		abychom Vám
pomohli dělat to
lépe

BLOND
BLOND je největší výzva před jakou jste jako kadeřníci na salonu
postaveni. Dosáhněte dokonalé blond díky použití různých odbarvovacích,
zesvětlujících, či tónovacích produktů Schwarzkopf Professional.
V průběhu semináře odprezentujeme produkty, speciálně určené pro blond
klientelu. Podíváte se do světa blond Igory Royal, Igory Highlift , Essensity,
odhalíte nádherné pudrové tóny od True Beautiful Honest – TBH, rychlé
a jednoduché tónování pomocí Igora Vibrance, skvělou barvící péči Chroma
ID a úžasného pomocníka Expert Mousse. Získáte cenné rady, jak správně
zvolit odstíny k dosažení požadovaného blond výsledku. Součástí semináře
je i praktická část na vlastní modelce, kde si ihned můžete vyzkoušet nabité
vědomosti. Dokonalá blond je výzva!

Typ semináře: Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
14. 3., 9. 5., 28. 11.
Cena s DPH: ZDARMA
*Na seminář je nutné přivést vlastní modelku a kadeřnické pomůcky.

C OL OUR

Typ semináře: Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
7. 2., 4. 4., 6. 6., 12. 9., 7. 11.
Cena s DPH: ZDARMA

C OL OUR
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Blond je barva, po které budou ženy toužit v každé době. Probuďte v sobě
touhu vytvářet na vlasech jiné blond odstíny, než ostatní kadeřníci. Buďte
Vy ti ambiciózní kadeřníci, kteří chtějí posunout umění blond o několik
stupňů výše a zvládat ikonickou, dokonalou blond s grácií a bez stresu.
Tento seminář Vám poskytne návod, jak správně pracovat se speciálně
vyvinutou luxusní řadou s integrovanou Bonding technologií – BlondMe,
která obsahuje barvící systém a péči. Během dopolední, teoretické
části se naučíte vše, co potřebujete vědět o této jedinečné barvící řadě,
včetně následné péče, která je nedílnou součástí v celkové starostlivosti
o specifickou blond klientelu. V odpolední, praktické části si můžete
následně vše vyzkoušet na vlastní modelce. Ikonická blond je touha.

*Na seminář je nutné přivést vlastní modelku a kadeřnické pomůcky.
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COLOR EXPERT/EXPERT V BARVĚ

MIXING CODE/KREATIVNÍ MÍCHÁNÍ

Posuňte hranice barvení. Staňte se mistrem barvy, který se nezalekne
žádné výzvy a žádného problému. Na tomto semináři posílíte
Vaše dovednosti, které odstraní faktor strachu. Prozkoumáte řadu
technologických procesů – opětovné vyvážení vlasů, předpigmentace,
matování, stahování a různé další korekce vlasů se kterými se můžete
velmi často setkávat v praxi. Během semináře budete spolu
s technologem řešit případové studie, na kterých si vysvětlíte jednotlivé
kroky tak, abyste byli připraveni na budoucí výzvy u Vás na salonu.
Mějte barvu pevně v rukou a užívejte si pocitu kontroly nad vším, co Vás
v praxi potká. Budujte věrnost a důvěru vašich klientů. Barva je vášeň.

Jste připraveni posunout hranice barev? Zapomeňte na stávající
odstíny ve vzorníku a zkuste vytvořit jiné kombinace. Staňte se mistrem
míchání odstínů napříč portfoliem vzorníku. Odhodlejte změnit rutinu
a nebojte se míchat kreativní odstíny podle Vaší nálady. Buďte kreativci
ve Vašem oboru a podpořte vášeň pro vlasy. Během semináře uvidíte
míchání odstínů, které byste na první pohled nekombinovali, sáhnete
si na kreativitu Pastelfieru a jeho možností. U odstínu E-1, E-0 a 0-00
se přesvědčíte, jakými mohou být pomocníky v barvení. Ve spolupráci
technologa si vytvoříte každý dva osobní odstíny. Barva je vášeň,

Typ semináře: Look&Learn, DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
29. 5.
Cena s DPH: 2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

Typ semináře: Look&Learn, DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
16. 5., 10. 10.
Cena s DPH: 2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

která nezná hranic.
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Přeneste Vaše
		 vize do
reálného života

QUICK COLOR SERVICES/
RYCHLÝ BARVÍCÍ SERVIS
Každý z Vás se dostal do situace, kdy jste měli málo času a přitom jste chtěli
poskytnout zákazníkovi 100% službu. Určitě máte mezi svoji klientelou
i zákazníky, kteří nechtějí u kadeřníka trávit moc času, ale přitom chtějí mít
skvělý barevný výsledek. A proto přicházíme se seminářem, kde se naučíte
několik rychlých technik jako T-sekce, Technika 10 fólií, Technika tvaru
půlměsíce, rychlé konturování a tónování aplikátorem, kterými své klienty mile
potěšíte, nezaberou Vám příliš času a přitom bude efekt barvení dokonalý.
Nebojte se popustit uzdu své fantazie a vytvořit krásné a jednoduché looky.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ

2022

TECHNIKY VOLNÉ RUKY
Přirozená barva je nyní mimořádně trendy,
touží po ni mnoho klientek. Je nespočet
možností, od tmavších variant, až po
nejoblíbenější světlé. Na tomto semináři
se dozvíte, jak vytvořit co nejpřirozenější
přechody na vlasech pomocí technik volné
ruky. Probuďte v sobě touhu vytvářet na
vlasech různé typy balayage, přechody,
stínování, zvýraznění obličejových partií,
nebo prolínání různých stupňů barev.
Naučíte se nejtrendovější techniky barvení,
dostanete tipy a triky, jak nejlépe docílit
jemných přechodů a jaké pomůcky Vám
zpříjemní a zjednoduší práci. Dostanete
doporučení, které produkty jsou k tomu
nejvhodnější.
První termín je koncipován jako Look&Learn
a kdo si chce výše uvedené techniky
vyzkoušet přímo v praxi, pro toho je
připraven podzimní termín, jehož součástí
je i praxe na vlastní modelce.

Typ semináře: 	Look&Learn + Hands On,
DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		3. 4. Look&Learn
25. 9. Hands On*
Cena s DPH: 2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

C OL OUR
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Typ semináře: Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
28. 2., 21. 11.
Cena s DPH: 2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

FREEHAND TECHNIQUES/

*Na seminář je nutné přivést vlastní modelku a kadeřnické pomůcky.
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Uveďte své klienty
do naprosté spokojenosti.
Oslavte své umění a vylepšete
vzhled každého svého klienta
pomocí vzdělávacích kurzů Backbar
navržených tak, aby inspirovaly
a dodávali Vám potřebné znalosti.
Naučte se, jak své klienty opečovávat
na salonu a vytvářet krásné,
personalizované výsledky.

HIGHLIGHTS & FOIL TECHNIQUES –
TONI&GUY/
MELÍROVÁNÍ & FÓLIOVÉ TECHNIKY –
TONI&GUY

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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Typ semináře: Look&Learn, DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
8. 5.
Cena s DPH: 3 500 Kč, PP 17b. + 1 750 Kč

BAR

Pokročilý kurz v technikách melírovaní a prosvětlování, které patří stále mezi
nejžádanější looky. Precizní techniky a přirozené, úžasné výsledky. Během
semináře se můžete těšit na live ukázky tří zajímavých, trendy technik
s prvky melírování, zesvětlování a tónování. Dovedeme Vás k pochopení
technik melírování do alobalů, folií, mikromelír, foilyage, airtouch, sunkissed,
nebo babylights, prosvětlení a tónování. Dozvíte se jakých výsledků docílíte
zvolenými technikami. Doporučíme Vám nejvhodnější přípravky Schwarzkopf
Professional tak, aby jste byli co nejšetrnější k vlasům svých klientů a přitom
docílili maximálních možných výsledků pro jejich spokojenost. Znalosti získané
na tomto semináři Vám budou rádcem ve Vaší praxi každý den a pomohou
Vám posunout se k ještě vyšším cílům.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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HERO SEMINÁŘ

PÉČE BONACURE + PH
STUPNICE

KCAB BAR

BC BONACURE + PH /

Péče o vlasy je nedílnou součástí cesty za krásnými vlasy a péče na míru je
přizpůsobená potřebám našich klientů. BC BONACURE je stvořeno přímo
pro požadavky a potřeby Vašich klientů, aby se cítili maximálně spokojení
a mohli zažít unikátní péči na salonu i při následné péči doma. Na semináři
se dozvíte o PH, jak pracovat s pH stupnicí, k čemu nám slouží a využití
znalostí PH pro práci na salonu.
Naučte klienty o sebe pečovat, pomocí Vašeho profesionálního doporučení
a vhodných produktů, určené pouze pro ně. Vyberte si z naší široké škály
BC Bonacure.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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Jak správně pečovat o vlasy, aby byly zdravé? Znáte
někoho, kdo je 100% spokojený se svými vlasy?
Poradíme Vám, jak pečovat o vlasy klientů na salonu
a jaké produkty doporučit pro domácí použití. Velmi
důležitá je i péče o pokožku hlavy, kterou se ne každý
kadeřník zabývá. Dotkneme se základů trichologie, které
jsou důležité pro pochopení celého komplexu péče.
Fibre Clinix a Scalp Clinix je profesionální nejvýkonější
péče na míru, přizpůsobená potřebám našich klientů.
Nedílnou součástí práce s klientem a posouzení kvality
vlasů a stavu pokožky na salonu je konzultace. V tomto
kroku Vám pomůže HiTech pomocník SalonLab Smart
Analyzer, který se dokáže podívat do vnitřní vlasové
struktury a doplnit důležitými poznatky komplexní
konzultaci a doporučí použití produktů na salonu i pro
domácí péči. V rámci tohoto školení Vám tento přístroj
představíme a naučíme Vás s ním pracovat.
Typ semináře: Look&Learn, BASIC
Doba trvání:
10 – 15 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
17. 10.
Cena s DPH: ZDARMA

BACKBAR

BACKB AR

BACKB AR
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Typ semináře: Look&Learn, BASIC
Doba trvání:
10 – 15 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
11. 4.
Cena s DPH: ZDARMA

FIBRE CLINIX&SCALP
CLINIX&SALONLAB SMART
ANALYZER/
PÉČE O VLASY A POKOŽKU HLAVY

SEMINÁŘE
2022

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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&

PÉČE ŠITÁ NA MÍRU
PŮSOBIVÉ VÝSLEDKY

Palivo pro Vaší kreativitu
Všechny vlasy jsou jako prázdné malířské
plátno. Každý nový klient je příležitostí
procvičit Vaše kadeřnické umění. Od
konzervativního až po velmi náročný
a kreativní styling, při každé příležitosti
můžete ukázat svůj talent. Naučte se,
jak vytvořit svůj osobitý styl.

STYL

ING

ST Y L ING

BACKB AR
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2022

2022

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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STYLING HERO SEMINÁŘE

Od svateb, plesů a večírků až po setkání s přáteli, tam všude
mohou Vaši klienti zazářit… styling vlasů a účesová tvorba je
skvělá služba a poskytuje příležitosti, jak rozšířit Vaše salonní
podnikání. Na tomto semináři se naučíte, jak využít své stylingové
dovednosti a posunout je na další úroveň kombinací technického
know-how a nových trendů. Předvedeme Vám nové styly rychlých
výčesů a účesy v kombinacích s dokonalou foukanou a vlnami
pro trendy vzhled. V praktické části na umělých hlavách si tyto
nové techniky osvojíte, abyste se cítili sebejistě a na salonu
je mohli přizpůsobit svým klientům. Dostanete doporučení na
použití vhodných stylingových produktů pro nejlepší výsledky.
Nově získané dovednosti využijete i při prezentaci na sociálních
sítích.
Typ semináře: Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
14. 11.
Cena s DPH: 2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

DRY IT RIGHT & WAVES/FOUKANÁ
Základem kadeřnického řemesla je perfektní foukaná. Ke
skvělému výsledku foukané přispívá správně zvolený mycí proces
vlasů a vhodně vybrané stylingové produkty. Budeme foukat do
hladka i do vln. Představíme si vhodné kartáče a další stylingové
možnosti za pomocí horkých nástrojů a různých technik. Staňte
se profesionálem na svém salonu, ale také rádcem pro své
klientky, aby pro ně byla domácí úprava snadná a rychlá.
Typ semináře: Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 15 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
14. 2.
Cena s DPH: 	2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč
			

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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CUT I./DÁMSKÉ STŘIHY I.
Pravidlo, které je důležité si uvědomit – střih podporuje barvu.
Chcete být kreativní nejen v barvení, ale i ve střihu? Důležité je
mít pevný základ na kterém můžete dále stavět. Pro osvojení
kreativních i technicky náročných stříhacích technik je to
nezbytné. Ukážeme Vám základní principy střihových technik
One lenght (horizontální stříhání, zastřižení do rovna) a Square
graduation (zpostupňování střihu, záclonková ofina). Budeme se
zabývat správným postojem při stříhání, držení nůžek a používání
pomůcek ke stříhání určených. Součástí semináře je i praktická
část na umělých hlavách.
Typ semináře: Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
21. 3.
Cena s DPH: 2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

ST Y L ING

ST Y L ING
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HAIR UP/VÝČESY

2022

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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STYLING

SEMINÁŘE
CUT II./DÁMSKÉ STŘIHY II.
Střih je prvek, kterému je třeba rozumět jak
po technické stránce, tak i poté pocitové. Na
tomto semináři si ucelíte oba základní prvky
dohromady a posune Vás o nezbytný kus
dál. Tento pokročilý seminář Vás provede
střihacími metodami: Transient Inversion
(postupné sestříhaní vlasů s udržením pevné
délky a zakomponované delší ofiny) Nape
Graduated Bob (vzestupné sestříhání vlasů
v oblasti lebeční kosti a pevná délka kolem
obličeje). V průběhu školení bude diskuze
k jednotlivým střihům o variantách
s přihlédnutím a přání klienta.
Součástí semináře je i praktická část
na umělých hlavách.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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Ano, všichni je máme. Ale nebylo by skvělé, kdybychom
se všichni mohli sejít a sdílet je? To je cílem ASK
Visionary: sdílení nápadů a dosavadních zkušeností,
které nás všechny budou dále inspirovat. Ale nápady jsou
k ničemu, pokud je nemáte kde uplatnit, proto si tyto
semináře kladou za cíl sdílet s Vámi tipy, triky a techniky
pro rozvoj Vašeho budoucího podnikání.

VISION
ARY
Není to pouze o nápadu,
ale o tom nápad
uskutečnit

V ISI ONARY

ST Y L ING
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Typ semináře: 	Look&Learn + Hands
On, DEVELOPMENT
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie
Praha
Termín:		
19. 9.
Cena s DPH: 	2 500 Kč, PP 12b.
+ 1 300 Kč

Nové perspektivy.
Nové nápady. Velké cíle.

2022

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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Essential Looks
Paříž. Milán. Londýn. New York atd. Někdy se
zdá, že Fashion week se koná každý týden
všude po celém světě. Díky sociálním médiím
se zdá, jakoby byste ten pravý „must-have“ look
museli mít každý nový den. Je zde tolik inspirace,
že? Ale nepanikařte. Trendy Essential Looks
jsou o tom, aby Vám pomohli najít smysl pro to
všechno. Zvládnout vše nové i budoucí. Celý ten
shon a chaoz kolem světových přehlídkových
mol, sezónních trendů a prognostik trendů
budoucích Vám pomůžeme transformovat
pomocí našich Essential Looks seminářů, které
Vám zprostředkují vše ve vysoce módních,
salonních vlasových trendech určených pro
Vaše klienty. Pokud chcete vědět více, navštivte
ESSENTIALLOOKS.COM

Globální
aktuální
trendy

HERO SEMINÁŘ

ASK VZDĚLÁVÁNÍ

2022

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.
V ISI ONARY

V ISI ONARY
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VISIONARY

ESSENTIAL LOOKS/SEZÓNNÍ KOLEKCE
JARO-LÉTO, PODZIM ZIMA 2022

Typ semináře: 	Look&Learn, MOTIVATION
Termín:		
24. – 25. 4. Brno
		
30. – 31. 10.
Cena s DPH: 	Na vyžádání u OZ
2022

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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VISIONARY

SEMINÁŘE

HAIRTHUSIASTS
Individuální přístup je pro Martina Loužeckého a Honzu Hlaváčka
samozřejmostí. Entuziasmus je posouvá vpřed, stejně jako touha ke
zdokonalování se. Každý den objevují nové možnosti ke zlepšení
a posouvají hranice své kreativity. Jejich práci podtrhují úspěchy
v kadeřnických soutěžích. Seminář s Hairthusiasty Vás nechá nahlédnout
do fungování jejich salonu a každodenní skvělé práce. Top barvící
techniky, nejvíce používané na salónu – mikromelír & foilyage od Honzy
Hlaváčka, přesný CUT od Martina Loužeckého. Na tomto semináři Vám
ambasadoři Schwarzkopf Professional mimo jiné představí i další témata,
jako salonní byznys, konzultace s klienty a používání správných produktů.
Typ semináře: 	Look&Learn, MOTIVATION
Doba trvání:
10 – 17 hod.
Místo konání: 	ASK Akademie Praha
Termín:		
13. 11.
Cena s DPH: 	3 500 Kč, PP 17b. + 1 750 Kč

V ISI ONARY

V ISI ONARY
ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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ASK AKADEMIE
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vzdělávacího systému.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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ASK AKADE MIE

V ISI ONARY

Díky velké síti Akademií a partnerských lokací po celém světě,
můžeme nabídnout inspirativní prostředí, kde si zdokonalíte
Vaše vědomosti a kadeřnické umění, kde se můžete potkávat
s kolegy, našimi globálními, i lokálními školiteli, ambasadory
i hosty. Jsou navrženy pro Vaše maximální pohodlí během
seminářů, abyste mohli co nejlépe využít právě získaných
dovedností. Každá z našich Akademií je součástí globálního

33

GLOBÁLNÍ

AMBASADOŘI

TYLER JOHNSTON
GLOBAL AMBASSADOR
@tylerjohnstonhair

LESLEY JENNISON
GLOBAL AMBASSADOR
@lesleyjennison

Simons a Alexander McQueen.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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GL OBÁL NÍ AMB ASADOŘI

Lesley Jennison začala svojí kariéru v roce 1984 v renomované
London Hair Academy a následně strávila více než 18 let prací
na seminářích a shows po celém světě. Lesley se později stala
členem proslulého salonu Real Hair, kde si vyprofilovala klientelu
z řad slavných osobností jako je Gwyneth Paltrow, nebo Elle
Macpherson. Její radikální vize a vášeň pro barvy z ní udělaly jednu
z nejvýraznějších osobností kadeřnického světa posledních let.
Lesley známá svou zálibou v módě také často spolupracovala na
módních přehlídkách oděvních značek jako John Richmond, Raf

GL OBÁL NÍ AMB ASADOŘI
34

Jako vlasový stylista ve Vidal
Sassoon v 80.letech minulého století
v Manchesteru se velmi rychle
vypracoval a přesídlil do Londýna,
kde se stal Art Directorem v jednom
z prestižních salonů Sassoon’s –
Knightsbridge. Po šesti letech tvrdé
práce, kdy si budoval kariéru na salonu,
ale také prací na sezónních kolekcích
a spoluprací s TV se Tyler rozhodl vydat
cestou nezávislého kadeřníka s klienty
jako David a Victoria Beckham, Cate
Blanchett, Lily Allen a mnoha dalšími.
V současné době patří Tyler stále mezi
neuznávanější vlasové stylisty.

35

AUSTEN THOMSON
GLOBAL CARE AMBASSADOR
@austenthomsonhair
Austen Thomson, uznávaný kadeřník a majitel salonu Austen Thomson
Hair a původní člen komunity #SKPCollective – první svého druhu
v tomto oboru s hlavním cílem podporovat stylisty a jejich salony
v efektivní propagaci jejich dovedností, obchodních nabídek a značky
Schwarzkopf Professional prostřednictvím sociálních sítí. Jsme právem
hrdí, že se k nám Austin připojil jako Global Hair Care Ambassador.
Austenovo motto ‚Inspire & Evolve‘ a jeho vášeň pro digitální vzdělávání
z něj dělá dokonalého partnera, který bude dále inspirovat a vzdělávat
stylisty ve všem, co se týká pokožky hlavy a vlasů.

36

Arjan Bevers je známý svou bezmeznou kreativitou.
Za jeho prací stojí 25 let zkušeností a několik ocenění za
kadeřnickou tvorbu, je také úspěšným majitelem salonu
v Nizozemí. Arjan propůjčuje svůj vyhraněný, ale
sofistikovaný styl vývoji dalších trendů pro Essential Looks
a sdílí s námi své umění pomocí vzdělávání ASK.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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GL OBÁL NÍ AMB ASADOŘI

ARJAN BEVERS
GLOBAL COLOUR AMBASSADOR
@arjanbevers
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EDOARDO PALUDO
GLOBAL COLOUR AMBASSADOR
@edoardopaludo
Práce Edoarda Paluda spojuje kreativitu umělce s technickou
zdatností mistra řemesla. Eduardova experimentální povaha
a oceňované schopnosti z něj učinili jednoho z předních
světových koloristů a jeho kreativita stojí za produktovou
řadou Chroma ID od Schwarzkopf Professional.

RICHARD ASHFORTH
GLOBAL STYLING AMBASSADOR
@richardashforth
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GL OBÁL NÍ AMB ASADOŘI

Richard Ashforth zahájil svou kariéru u proslulého Vidal Sassoon
a v roce 2005 založil vlastní mezinárodní kadeřnickou značku
SACO. Nyní vlastní několik vzdělávacích akademií a salonů po
celém světe. Definice slova „SACO“ v japonštině je ÚSPĚCH,
ale také DETAIL, což skvěle popisuje Richardův přístup ke
kadeřnickému umění. Věří, že styl a kreativita jdou ruku v ruce,
nikdy se nevzdává a stále hýří novými nápady. To je důvod,
proč je oslovován ke spolupráci s těmi největšími osobnostmi
na scéně. Jeho jméno je spojováno s přehlídkami na Fashion
Weeks, různých shows a foceních např. pro Peter Lindbergh,
David Bailey, nebo American & British Vogue. Richard také
vytvořil jeho vlastní, uznávanou vlasovou show z názvem –
NOISE.
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ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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NÁROD NÍ T E CH N OLOGIC KÝ T E AM

GL OBÁL NÍ AMB ASADOŘI
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TECHNOLOGICKÝ TEAM

Nickova kariéra započala v polovině 80. let v severní Anglii,
poté se přesunul do Londýna, kde se stal členem artistického
teamu Toni&Guy. V roce 2004 přijal post Evropského kreativního
ředitele pro značku TIGl, kde se v roce 2011 stal Globálním
kreativním ředitelem a následně i členem správní rady. V roce
2014 se Nick rozhodl vydat na sólovou dráhu a plně se ponořit
do vytváření svých vlastních kadeřnických vizí. Nickovu práci
můžete vidět v nejrůznějších módních časopisech po celém
světe, ale také často pracuje na reklamních kampaních. Je
vyhledávaný hvězdnou klientelou a pracuje s těmi nejlepšími
fotografy v oboru.

Každá země má vlastní
interpretaci nejnovějších
globálních trendů.

NÁRODNÍ

NICK IRWIN
GLOBAL STYLING AMBASSADOR
@nickirwinhair

2022

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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EXPERTI

VE SVÉM OBORU

Náš národní technologický tým představuje most mezi globálním
a lokálním kadeřnickým průmyslem. Přenášejí světové trendy
a své letité know-how do seminářů v ASK Akademii, v rámci
eventů a in-salon školení, pro Vaši maximální podporu a inspiraci.

MICHAELA PÍŠKOVÁ

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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ROMANA
TOPINKOVÁ

MARTIN
CHOCHOLOUŠ

JAKUB OKÉNKA

RADKA MARKOVÁ

JAN ŽYLA

FILIP JIZBA

IVANA
ZAHRADNÍKOVÁ

2022
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NÁROD NÍ T E CH N OLOGIC KÝ T E AM
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VERONIKA BUŠOVÁ

KAROLÍNA
KADLECOVÁ

ROMANA
FRÖHLICHOVÁ

TIBOR PRIKLER
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AMBASADOŘI
A HOSTÉ
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 pro
Českou republiku a Slovensko.

JAN HLAVÁČEK
@hairthusiasts

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

BARBORA KOLENATÁ
@artisticsalon
Barbora je progresivní a uznávanou kadeřnicí ve svém
oboru. Několik let byla součástí týmu TONI&GUY
a působila v salonu v Opletalově ulici, účastnila se
pravidelně mezinárodních školení a Fashion weeks
v Londýně. V současné době pracuje v nově
otevřeném salonu Artistic v centru Prahy.

BARBORA ŠPAČEK HENYŠOVÁ
@barbora_spacek_henysova
Zkušená kadeřnice a majitelka salonu v Praze, která
se pravidelně účastní kadeřnických soutěží a mezi
její poslední úspěchy patří například výhra v soutěži
Osis Made to Create, kde proměnila vítěztví
v kategorii Color.

PATRIK HAGARA
@hagara_salon_
Mladý, talentovaný kadeřník, který v roce 2020
otevřel svůj první salon v Praze. Jeho nadšení pro
kadeřnické umění a kreativita mu zajistila vítěztví
v soutěži Osis Made to Create.

2022
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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.

TONI&GUY
@toniandguysalonprague
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Zrozeno z jednoduché, ale silné myšlenky
Iniciativa Shaping Futures, ve spolupráci s nadací Fritz Henkel Stiftung přináší
lepší, udržitelnější budoucnost pro sociálně znevýhodněnou mláděž skrze výuku
a předávání zkušeností kadeřnického řemesla. Díky této sdílené vášni pro toto
odvětví program Shaping Futures již absolvovalo více než 2 500 mladých lidí
z více než 30 zemí celého světa.

JAK SI REZERVOVAT

SEMINÁŘ

Kontaktujte svého obchodního zástupce
Schwarzkopf Professional:
PRAHA
739 325 842
SEVERNÍ ČECHY
739 325 845
JIŽNÍ ČECHY
739 325 844
VÝCHODNÍ ČECHY
739 325 846

Tato úžasná aktivita by nemohla být tak úspěšná bez dobrovolníků z řad
Schwarzkopf Professional a partnerských salonů, které nabízejí svůj čas, vášeň
pro kadeřničinu a své znalosti – to ve výsledku znamená, že jedni z nejvíce
zranitelných jedinců na světě mohou následně těžit z těchto nabitých vědomostí
a zkušeností pro vybudování své kariéry a nezávislé budoucnosti.

SHAPI NG FUTURE S
46

Díky dokumentu o sociální iniciativě, kterou Schwarzkopf Profesisonal vytvořil
a příběhu lidí, kteří programem prošli i těch, kteří se ho účastní jako školitelé,
můžete na vlastní oči shlédnout, jaký dopad má tato jedinečná aktivita. Jednoduše
mění životy těm, kteří to potřebují a stojí o to. Pro shlédnutí dokumentu, nebo pro
více informací navštivte: schwarzkopfpro.com/shapingfutures

SHAPING

FUTURES

ASK VZDĚLÁVÁNÍ
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ZÁPADNÍ ČECHY
739 325 843
SEVERNÍ MORAVA
739 325 847
JIŽNÍ MORAVA
739 325 848
ASK Akademie Praha
Boudníkova 5
180 00 Praha 8 – Libeň
Mob: 739 325 850

Aktuální informace o probíhajících
seminářích najdete na sociálních
sítích, webových stránkách,
či u svého obchodního zástupce.

www.schwarzkopfpro.com
www.vasenprovlasy.cz
FACEBOOK.COM/SCHWARZKOPFPRO.CZ
YOUTUBE.COM/SCHWARZKOPFPRO
@SCHWARZKOPFPRO.CZSK
#SCHWARZKOPFPRO

