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Naďalej stojíme pri sebe a prekonávame mnoho 

trvalých výziev, ktoré COVID-19 prináša, 

posúvame sa vpred s myslením založeným na 

spolupráci a zdieľanej vášni ku kaderníckej 

profesii. Pri sledovaní toho ako naši vlasoví umelci 

inšpirujú celú kadernícku komunitu v tých najťažších 

dobách našej profesie sme museli uznať, že ambícia 

znamená presadzovať naše vnútorné nádeje a sny.

Sme tu preto, aby sme tieto sny urobili jednoduchšími 

pomocou našich nástrojov, ktoré môžeme cieliť 

individuálne tak aby sa vaše ambície a ciele 

naplnili. Naša vášeň pre odovzdávanie skúseností, 

praktických zručností a teoretických znalostí je 

poctou ceste za vzdelávaním. Venujeme sa rozvoju 

Vášho talentu vďaka tomu najlepšiemu možnému 

prístupu – pomocou našich webinárov a digitálnych 

nástrojov v kombinácii s klasickými seminármi – 

oslavujeme naše krásne kadernícke remeslo spoločne 

s Vami – našimi partnermi. Pre to aby sme boli  

v spojení s Vami, navzájom sa učili a tvorili.

Sme zjednotení ako komunita so 
skúsenými jedincami, ktorí zdieľajú 
spoločnú vášen a ambície pre 
vytvorenie vlastných ciest k úspechu.

Rok 2022 je o oslave 
kaderníckeho remesla, 
hodnoty remesla a cnosti 
a radosti z ručnej výroby. 
Vytvoriť niečo krásne je výraz 
znalostí, ktoré bravúrne ovládajú 
skúsené ruky – Vaše ruky 
kaderníka a umelca.

2022ASK VZDELÁVANIE
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CELÝ SVET
SA MENÍ .
KADERNÍCKY
PRIEMYSEL SA MENÍ .
VY  SA MENÍTE .

Náš koncept VZDELÁVANIA ponúka kompromis 
medzi fyzickými seminármi v našich 
Akadémiach a digitálnym vzdelávaním.

Náš prístup k digitálnemu vzdelávaniu 
obsahuje množstvo rôznych platforiem 
s cieľom inšpirovať Vašu kreativitu, 
odomknúť potenciál a podporovať 
osobný rast každého z Vás. V rámci 
digitálneho VZDELÁVANIE u nás môžete 
nájsť našu platformu eAcademy, ktorá 
obsahuje kompletné digitalizované 
vzdelávanie na mieru šité Vašim 
potrebám, články na blogu, inšpiratívne 
videá na Youtube a Instagramu, step by 

step vizuály aj lokálny obsah.
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SOCIÁLNE MÉDIA&eCOM

Online objednávky

Riešenie problémov

Online inšpirácia

Produkty&Služby

Certifikáty

Zdokonolovacie 
vedomosti

Samovzdelávacie 
kurzy

Gamifikácia

Vedomostné 
testy
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Okrem našich digitálnych modulov ponúka naše kombinované 
vzdelávanie samozrejme aj semináre „tvárou v tvár“, ktoré zostávajú 
dominantné pod vedením nášho skúseného technologického 
tímu, našich ambasádorov a hostí. Kľúčovým bodom v kategórii 
Farba na rok 2022 bude oslava IGORA ROYAL, vysoko výkonného 
farbiaceho systému a tiež rozšírenie ponuky v luxusnom farbiacom 
rade BLONDME, ktorá posunie Vaše hranice v porozumení farieb 
do hĺbky a prispeje tak k Vašemu tvorivému procesu. 

Kategórie Backbar a Styling sú plné vzrušujúcich nových oblastí, 
aby ste udržali svoje zručnosti a znalosti v súlade s aktuálnymi 
trendy. Nájdete tu aj nové semináre v kategóriách Visionary, ktoré 
Vám umožnia rozvíjať Vaše zručnosti, klientelu, kreativitu  

a podnikanie na maximum.

VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIA
KOMBINOVANÁ

SKÚSENOSŤ

Naše kombinované vzdelávanie je navrhnuté tak, aby podporovalo 
Váš potenciál kdekoľvek a kedykoľvek. Inšpirácia na sociálnych 
médiách, sebavzdelávanie na Vašom salóne s našimi online 
modulmi, alebo klasické fyzické tréningy v našich Akadémiach. To 
všetko môžete mať a to všetko Vás môže posunúť vo Vašej kariére 
prvotriedneho kaderníka.

FYZICKÉ

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Essential looks

DiverzitaUdržateľnosťEssential skills

Kreativita
Biznis a digitálne
nástroje

Konzultácia
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Farba. Je to mocný nástroj.
Transformuje. Dokáže potešiť. Posilňuje. 

Kadernícka profesia je komplexné remeslo s mnohými úrovňami znalostí. 
ASK VZDELÁVANIE podporuje rozvoj zručností a odborného VZDELÁVANIE 
a ponúka piliere VZDELÁVANIE, ktoré zodpovedajú záujmom a schopnostiam 
každého jednotlivého kaderníka.

POTENCIÁL
ODOMKNITE SVOJ 
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Naše koloristické semináre sú navrhnuté tak, aby rozvíjali 
Vaše súčasné zručnosti.Tento rok sa zameriame najmä na 
miešanie farieb pomocou našich kolaborácií. Rozšírime 
naše portfólio multidimenzionálnych farieb a blond odtiene 
spoločne so špecializovanou ponukou seminárov  
a tréningov, ktoré prehĺbia Vaše koloristické umenie.

92022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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COLOUR VIBES/FAREBNÉ VIBRÁCIE

Dokonalý farebný svet. Rôzni klienti majú rôzne farby, iné potreby  
a nevyspytateľné požiadavky. 
Chcete sa svojou ponukou odlíšiť od ostatných kaderníkov a posunúť 
svoju kreativitu o level vyššie? Presne preto je určený tento seminár, 
kde sa zoznámite s ďalšími možnosťami farbenia so Schwarzkopf 
Professional nad rámec kráľovnej farieb Igory Royal. Zoznámime Vás 
s naozajstným, krásnym a úprimným radom True Beautiful Honest, 
odhalíte bezamoniakový rad Essensity a budete okúzlení množstvom 
odtieňov a jednoduchostí úžasného semipermanentného radu 
Chroma ID, ktorý doladí farebné výsledky presne tak, ako ich Vaši 
klienti potrebujú napríklad aj každý týždeň, podľa nálady. Technológ 
sa s Vami podelí o svoje postrehy a skúsenosti so všetkými produktmi 
z kaderníckej praxe. Následne môžete zvoliť práve tie farby, ktoré 
budú spĺňať individuálne potreby každého klienta.
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COLOUR/FARBA
Farba je mocný nástroj. Dokáže sa transformovať, rozvíjať, umocňovať 
Vašu predstavivosť a personalizovať osobu, ktorá ju nosí. Dokáže vyvolať 
emócie. To je to, čo nás baví. Sme tu preto, aby sme Vám pomohli robiť 
to lepšie. 
Na seminári sa pozriete do úplného vnútra permanentnej farby Igora 
Royal a demipermanentných prelivov Vibrance. Naučíte sa presné 
číslovanie odtieňov, farebné zloženie pigmentov, farebný kruh, miešanie 
farieb, krytie bielych vlasov a ako dokonale pracovať s farbiacim 
systémom. Pochopíte celé portfólio produktov nielen 
na základné farbenie, ale rozšírite aj svoje 
znalosti, aby ste mohli svojim klientom 
ponúknuť maximálne služby vo Vašom 
salóne. Informácie získané na tomto 
seminári Vám budú pomocníkom  
v bežnej každodennej praxi a pomôžu 
Vám posunúť sa k vyšším cieľom.

COLOUR
HERO SEMINÁR

COLOUR
SEMINÁRE

Typ semináru:   Look&Learn, BASIC 
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia 

Bratislava
Termín:    7. 2., 23. 5., 22. 8.,  

 7. 11.
Cena s DPH:   ZADARMO 

Typ semináru:   Look&Learn, BASIC 
Doba trvania:   10 – 15 hod.
Miesto konania:  ASK Akadémia Bratislava
Termín:   11. 4., 14. 11.
Cena s DPH:  ZADARMO

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Sme tu preto, 
  aby sme Vám 
pomohli robiť to

lepšie
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BLONDME AMBITION/AMBICIÓZNE BLONDME
Blond je farba po ktorej budú ženy túžiť v každej dobe. Prebuďte v sebe 
túžbu vytvárať na vlasoch iné blond odtiene, než ostatní kaderníci. Buďte Vy 
tí ambiciózni kaderníci, ktorí chcú posunúť umenie blond o niekoľko stupňov 
vyššie a zvládať ikonickú, dokonalú blond s gráciou a bez stresu. Tento 
seminár Vám poskytne návod ako správne pracovať so špeciálne vyvinutým 
luxusným radom s integrovanou Bonding technológiou – BlondMe, ktorá 
obsahuje farbiaci systém a starostlivosť. Počas dopoludňajšej teoretickej 
časti sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť o tomto jedinečnom 
farbiacom rade, vrátane následnej starostlivosti, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou v celkovej starostlivosti o špecifickú blond klientelu.  
V popoludňajšej, praktickej časti si môžete následne všetko vyskúšať na 
vlastnej modelke. Ikonická blond je túžba.

BLOND  
BLOND je najväčšia výzva pred akú ste ako kaderníci na salóne 
postavení. Dosiahnite dokonalú blond vďaka použitiu rôznych 
odfarbovacích, zosvetľujúcich, či tónovacích produktov Schwarzkopf 
Professional. V priebehu seminára odprezentujeme produkty špeciálne 
určené pre blond klientelu. Pozriete sa do sveta blond Igory Royal, 
Igory Highlift, Essensity, odhalíte nádherné púdrové tóny od True 
Beautiful Honest – TBH, rýchle a jednoduché tónovanie pomocou 
Igora Vibrance, skvelú farbiacu starostlivosť Chroma ID a úžasného 
pomocníka Expert Mousse. Získate cenné rady, ako správne zvoliť 
odtiene na dosiahnutie požadovaného blond výsledku. Súčasťou 
seminára je aj praktická časť na vlastnej modelke, kde si ihneď môžete 
vyskúšať získané vedomosti. Dokonalá blond je výzva!

Typ semináru:   Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:   7. 3., 6. 6., 17. 10. 
Cena s DPH:  ZADARMO  
 
*Na seminár je potrebné si priviesť vlastnú modelku a kadernícke pomôcky.

Typ semináru:   Look&Learn + Hands On, BASIC 
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:   9. 5., 5. 9.
Cena s DPH:   ZADARMO
 
*Na seminár je potrebné si priviesť vlastnú modelku a kadernícke pomôcky.

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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COLOR EXPERT/EXPERT VO FARBE
Posuňte hranice farbenia. Staňte sa majstrom farby, ktorý sa nezľakne 
žiadnej výzvy a žiadneho problému. Na tomto seminári posilníte Vaše 
zručnosti, ktoré odstránia faktor strachu. Preskúmate množstvo 
technologických procesov – opätovné vyváženie vlasov, predpigmentáciu, 
matovanie, sťahovanie a rôzne ďalšie korekcie vlasov s ktorými sa môžete 
veľmi často stretávať v praxi. Počas seminára budete spolu  
s technológom riešiť prípadové štúdie, na ktorých si vysvetlíte jednotlivé 
kroky tak, aby ste boli pripravení na budúce výzvy u Vás na salóne. Majte 
farbu pevne v ruke a užívajte si pocit kontroly nad všetkým, čo vás v praxi 
stretne. Budujte vernosť a dôveru vašich klientov. Farba je vášeň. 

MIXING CODE/KREATÍVNE MIEŠANIE
Ste pripravení posunúť hranice farieb? Zabudnite na existujúce odtiene 
vo vzorkovníku a skúste vytvoriť iné kombinácie. Staňte sa majstrom 
miešania odtieňov naprieč portfóliom vzorkovníka. Odhodlajte sa 
zmeniť rutinu a nebojte sa miešať kreatívne odtiene podľa Vašej nálady. 
Buďte kreatívci vo Vašom odbore a podporte vášeň pre vlasy. Počas 
seminára uvidíte miešanie odtieňov, ktoré by ste na prvý pohľad 
nekombinovali, siahnete si na kreativitu Pastelfieru a jeho možností. Pri 
odtieni E-1, E-0 a 0-00 sa presvedčíte, akými môžu byť pomocníkmi 
vo farbení. V spolupráci technológa si vytvoríte každý dva osobné 
odtiene. Farba je vášeň, ktorá nepozná hranice. 

Typ semináru:   Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:   20. 6. 
Cena s DPH:   100 EUR, 12 b. + 52 EUR

Typ semináru:   Look&Learn, DEVELOPMENT  
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:   11. 9. 
Cena s DPH:   100 EUR, 12 b. + 52 EUR

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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QUICK COLOR SERVICES/ 
RÝCHLY FARBIACI SYSTÉM   
Každý z Vás sa dostal do situácie keď ste mali málo času a pritom ste chceli 
poskytnúť zákazníkovi 100% službu. Určite máte medzi svojou klientelou 
aj zákazníkov, ktorí nechcú u kaderníka tráviť veľa času, ale pritom chcú mať 
skvelý farebný výsledok. A preto prichádzame so seminárom, kde sa naučíte 
niekoľko rýchlych techník ako T-sekcia, technika 10 fólií, technika tvaru 
polmesiaca, rýchle kontúrovanie a tónovanie aplikátorom, ktorými svojich klientov 
milo potešíte, nezaberú Vám príliš času a pritom bude efekt farbenia dokonalý. 
Nebojte sa popustiť uzdu svojej fantázie a vytvoriť krásne a jednoduché looky. 

FREEHAND TECHNIQUES/

TECHNIKY VOĽNEJ 
RUKY

Prirodzená farba je teraz mimoriadne 
trendy, túži po nej mnoho klientiek. Je 
nespočetné množstvo možností, od 
tmavších variant, až po najobľúbenejšie 
svetlé. Na tomto seminári sa dozviete, 
ako vytvoriť čo najprirodzenejšie prechody 
na vlasoch pomocou techník voľnej 
ruky. Prebuďte v sebe túžbu vytvárať na 
vlasoch rôzne typy balayage, prechody, 
tieňovanie, zvýraznenie tvárových partií, 
alebo prelínanie rôznych stupňov farieb. 
Naučíte sa najtrendovejšej techniky 
farbenia, dostanete tipy a triky, ako 
najlepšie docieliť jemné prechody a aké 
pomôcky Vám spríjemnia a zjednodušia 
prácu. Dostanete odporúčanie, ktoré 
produkty sú na to najvhodnejšie.

Preneste Vaše  
  vízie do  
reálneho života

Typ semináru:   Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT 
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:   16. 5.
Cena s DPH:   100 EUR, 12 b. + 52 EUR
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Typ semináru:    Look&Learn + Hands On,  
 DEVELOPMENT

Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:    3. 4. 
Cena s DPH:   100 EUR, 12 b. + 52 EUR
 
* Na seminár je potrebné si priviesť vlastnú modelku a kadernícke  
pomôcky.

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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BAR
Uveďte svojich klientov
do úplnej spokojnosti.

Oslávte svoje umenie a vylepšite 
vzhľad každého svojho klienta 
pomocou vzdelávacích kurzov 
Backbar navrhnutých tak, aby 
inšpirovali a dodávali Vám 
potrebné znalosti. Naučte sa, 
ako svojich klientov opečovávať 
na salóne a vytvárať krásne, 

personalizované výsledky.

HIGHLIGHTS & FOIL TECHNIQUES/
MELÍROVANIE A FÓLIOVÉ TECHNIKY

Pokročilý kurz v technikách melírovania a presvetľovania, ktoré patria 
stále medzi najžiadanejšie looky. Precízne techniky a prirodzené, 
úžasné výsledky. Počas seminára sa môžete tešiť na live ukážky troch 
zaujímavých trendy techník s prvkami melírovania, zosvetľovania  
a tónovania. Dovedieme Vás k pochopeniu techník melírovania do 
alobalov, fólií, mikromelírov, foilyage, airtouch, sunkissed, alebo babylights, 
presvetlenia a tónovania. Dozviete sa aké výsledky docielite zvolenými 
technikami. Odporučíme Vám najvhodnejšie prípravky Schwarzkopf 
Professional tak, aby ste boli čo najšetrnejší k vlasom svojich klientov  
a pritom docielili maximálne možné výsledky pre ich spokojnosť. Znalosti 
získané na tomto seminári Vám budú radcom vo Vašej praxi každý deň  
a pomôžu Vám posunúť sa k ešte vyšším cieľom.

Typ semináru:   Look&Learn, DEVELOPMENT
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:   6. 3.
Cena s DPH:   100 EUR, 12 b. + 52 EUR

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Starostlivosť o vlasy je neoddeliteľnou súčasťou cesty za krásnymi vlasmi 
a starostlivosť na mieru je prispôsobená potrebám našich klientov. BC 
BONACURE je stvorené priamo pre požiadavky a potreby Vašich klientov, 
aby sa cítili maximálne spokojní a mohli zažiť unikátnu starostlivosť na 
salóne aj pri následnej starostlivosti doma. Na seminári sa dozviete  
o PH, ako pracovať s pH stupnicou, na čo nám slúži a využitie znalostí PH 
pre prácu na salóne. Naučte klientov sa o seba starať, pomocou Vášho 
profesionálneho odporúčania a vhodných produktov, určené iba pre nich. 
Vyberte si z našej širokej škály BC Bonacure.

FIBRE CLINIX&SCALP 
CLINIX&SALONLAB SMART 
ANALYZER/ 
STAROSTLIVOSŤ O VLASY  
A POKOŽKU HLAVY
Ako sa správne starať o vlasy, aby boli zdravé? Poznáte 
niekoho, kto je 100% spokojný so svojimi vlasmi? 
Poradíme Vám ako sa starať o vlasy klientov na salóne 
a aké produkty odporučiť na domáce použitie. Veľmi 
dôležitá je aj starostlivosť o pokožku hlavy, ktorou sa 
nie každý kaderník zaoberá. Dotkneme sa základov 
trichológie, ktoré sú dôležité pre pochopenie celého 
komplexu starostlivosti. Fibre Clinix a Scalp Clinix je 
profesionálna najvýkonnejšia starostlivosť na mieru, 
prispôsobená potrebám našich klientov. 
Neoddeliteľnou súčasťou práce s klientom a posúdenia 
kvality vlasov a stavu pokožky na salóne je konzultácia. 
V tomto kroku Vám pomôže HiTech pomocník SalonLab 
Smart Analyzer, ktorý sa dokáže pozrieť do vnútornej 
vlasovej štruktúry a doplní dôležité poznatky komplexnej 
konzultácie a odporučí  produkty na salónne použitie 
aj na domácu starostlivosť. V rámci tohto školenia vám 
tento prístroj predstavíme a naučíme vás s ním pracovať.

BACKBAR
SEMINÁRE
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Typ semináru:   Look&Learn, BASIC
Doba trvania:   10 – 15 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:   21. 3.
Cena s DPH:   ZADARMO

Typ semináru:   Look&Learn, BASIC
Doba trvania:   10 – 15 hod.
Miesto konania:    Akadémia Bratislava
Termín:   24.10.
Cena s DPH:   ZADARMO

BC BONACURE + PH /

STAROSTLIVOSŤ  
BONACURE + PH STUPNICA

BAR
2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Všetky vlasy sú ako prázdne maliarske 
plátno. Každý nový klient je príležitosťou 
precvičiť si Vaše kadernícke umenie. Od 
konzervatívneho až po veľmi náročný 
a kreatívny styling, pri každej príležitosti 
môžete ukázať svoj talent. Naučte sa ako 
vytvoriť svoj osobitý štýl.

Palivo pre Vašu kreativitu

22
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C
K
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STAROSTLIVOSŤ ŠITÁ
NA MIERU

VÝSLEDKY&

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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HAIR UP/VÝČESY
Od svadieb, plesov a večierkov až po stretnutia s priateľmi, tam 
všade môžu Vaši klienti zažiariť… styling vlasov a účesová tvorba 
je skvelá služba a poskytuje príležitosti, ako rozšíriť Vaše salónne 
podnikanie. Na tomto seminári sa naučíte, ako využiť svoje 
stylingové schopnosti a posunúť ich na ďalšiu úroveň kombinácie 
technického know-how a nových trendov. Predvedieme 
Vám nové štýly rýchlych výčesov a účesov v kombináciách  
s dokonalou fúkanou a vlnami pre trendy vzhľad. V praktickej 
časti na umelých hlavách si tieto nové techniky osvojíte, aby ste 
sa cítili sebaisto a na salóne ich mohli prispôsobiť svojim klientom. 
Dostanete odporúčanie na použitie vhodných stylingových 
produktov pre najlepšie výsledky. Novo získané zručnosti 
využijete aj pri prezentácii na sociálnych sieťach.

CUT I./DÁMSKÉ STRIHY I.
Pravidlo, ktoré je dôležité si uvedomiť – strih podporuje farbu. 
Chcete byť kreatívni nielen vo farbení, ale aj v strihu? Dôležité je 
mať pevný základ na ktorom môžete ďalej stavať. Pre osvojenie 
kreatívnych aj technicky náročných strihacích techník je to 
nevyhnutné. Ukážeme Vám základné princípy strihových techník 
One lenght (horizontálne strihanie, zastrihnutie do rovna)  
a Square graduation (spostupňovanie strihu, záclonková ofina). 
Budeme sa zaoberať správnym postojom pri strihaní, držaním 
nožníc a používaním pomôcok určených na strihanie. Súčasťou 
seminára je aj praktická časť na umelých hlavách.

DRY IT RIGHT & WAVES/FÚKANÁ
Základom kaderníckeho remesla je perfektná fúkaná. Ku 
skvelému výsledku fúkanej prispieva správne zvolený umývací 
proces vlasov a vhodne vybrané stylingové produkty. Budeme 
fúkať do hladka aj do vĺn. Predstavíme si vhodné kefy a ďalšie 
stylingové možnosti za pomocou horúcich nástrojov a rôznych 
techník. Staňte sa profesionálom na svojom salóne, ale aj 
radcom pre svoje klientky, aby pre nich bola domáca úprava 
jednoduchá a rýchla.

S
T

Y
L

IN
G

HE
RO

 S
E

M
IN

Á
R

E

Typ semináru:   Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia Bratislava
Termín:   21.11.
Cena s DPH:  100 EUR, 12 b. + 52 EUR

Typ semináru:   Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:   28. 3.
Cena s DPH:   100 EUR, 12 b. + 52 EUR

Typ semináru:   Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT
Doba trvania:   10 – 15 hod.
Miesto konania:    ASK Akadémia Bratislava
Termín:   2. 5.
Cena s DPH:      100 EUR, 12 b. + 52 EUR
    

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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STYLING
SEMINÁRE

Áno, všetci ich máme. Ale nebolo by skvelé, keby sme 
sa všetci mohli stretnúť a zdieľať ich? To je cieľom ASK 
Visionary: zdieľanie nápadov a doterajších skúseností, 
ktoré nás všetkých budú ďalej inšpirovať. Ale nápady sú 
k ničomu, ak ich nemáte kde uplatniť, preto si tieto 
semináre kladú za cieľ zdieľať s Vami tipy, triky a techniky 
pre rozvoj Vášho budúceho podnikania.  

Nové perspektívy. 
Nové nápady. Veľké ciele. 

VISION
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Neni to len o nápade,   

ale o tom nápad 
uskutočniť

CUT II./DÁMSKÉ STRIHY II.

Strih je základným stavebným kameňom pre 
krásny a dokonalý účes. Na tomto seminári 
sa posuniete o potrebný kus ďalej, aby 
ste mohli svojim klientom ukázať ďalšie 
možnosti skvelých strihov. Tento pokročilý 
seminár Vás prevedie strihovými technikami 
Natural inversion (spostupňovanie, ofina 
kratšia, zadná časť dlhšia) a Mikado 
– graduated bob (odľahčenie vlasov, 
dodanie vzdušnosti a pohybu do vlasov) 
Ukážeme Vám trendy strihov vhodné pre 
viac stylingových možností. Súčasťou 
seminára je aj praktická časť na 
umelých hlavách.

Typ semináru:   Look&Learn + Hands 
On, DEVELOPMENT

Doba trvania:  10 – 17 hod.
Miesto konania:   ASK Akadémia 

Bratislava
Termín:  19. 9.
Cena s DPH:   100 EUR,  

12 b. + 52 EUR

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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VISIONARY
HERO SEMINÁR

Paríž. Miláno. Londýn. New York atď. Niekedy 
sa zdá, že Fashion week sa koná každý týždeň 
všade po celom svete. Vďaka sociálnym médiám 
sa zdá, akoby ste ten pravý „must-have“ look 
museli mať každý nový deň. Je tu toľko inšpirácie, 
že? Ale nepanikárte. Trendy Essential Looks sú 
o tom, aby Vám pomohli nájsť zmysel pre to 
všetko. Zvládnuť všetko nové aj budúce. Celý ten 
zhon a chaos okolo svetových prehliadkových 
mól, sezónnych trendov a budúcich trendov 
Vám pomôžeme ransformovať pomocou 
našich Essential Looks seminárov, ktoré Vám 
sprostredkujú všetko vo vysoko módnych, 
salónnych vlasových trendoch určených pre 
Vašich klientov. Ak chcete vedieť viac, navštívte 
ESSENTIALLOOKS.COM

Essential Looks

ESSENTIAL LOOKS/SEZÓNNA 
KOLEKCIA JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA 2022
Z prehliadkových mól priamo k Vám. Nechajte sa inšpirovať 
najnovšou vlasovou kolekciou Essential Looks jar-leto a jeseň-zima 
v podaní člena @workteamu CEE Tibora Priklera a ďalších členov 
technologického tímu Schwarzkopf Professional. Nevšedné strihy  
a farebné kreácie vytvorené pomocou najnovších produktov  
Schwarzkopf Professional.

Globálne
 aktuálne
trendy

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

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE



GLAMOUR HAIR BY MICHAL ZAPOMĚL 

Glamour Hair by Michal Zapoměl. Poďte nahliadnuť do  
sveta #bojovnikzavlasykrasnejsi a do jeho ríše za zdrkadlom. 
Na seminári Vás Michal Zapoměl a jeho tím nadchne 
rozprávkovými farbami a vysvetlí Vám, ako kombinovať  
portfólio Schwarzkopf Professional. Predvedie Vám skvelé 
stylingové techniky na dosiahnutie týchnajlepších výsledkov  
a odovzdá Vám návod na nezameniteľné Zapomělovy vlny.

V
IS

IO
N

A
R

Y

VISIONARY
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SEMINÁRE

Typ semináru:    Look&Learn, MOTIVATION
Doba trvania:   10 – 17 hod.
Miesto konania:    Bude upresnené
Termín:   Bude upresnený
Cena s DPH:    220 EUR, 25 b. + 120 EUR

30 2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Vďaka veľkej sieti Akadémií a partnerských lokácií po celom 
svete, môžeme ponúknuť inšpiratívne prostredie, kde si 
zdokonalíte Vaše vedomosti a kadernícke umenie, kde sa 
môžete stretávať s kolegami, našimi globálnymi, aj lokálnymi 
školiteľmi, ambasádormi aj hosťami. Sú navrhnuté pre Vaše 
maximálne pohodlie počas seminárov, aby ste mohli čo 
najlepšie využiť práve získané zručností. Každá z našich 

Akadémií je súčasťou globálneho vzdelávacieho systému.

ASKAKADÉMIA

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Ako vlasový stylista vo Vidal Sassoon 
v 80. rokoch minulého storočia  
v Manchestri sa veľmi rýchlo 
vypracoval a presídlil do Londýna, 
kde sa stal Art Directorom v jednom 
z prestížnych salónov Sassoon’s – 
Knightsbridge. Po šiestich rokoch 
tvrdej práce, kedy si budoval 
kariéru na salóne, ale aj prácou na 
sezónnych kolekciách a spoluprácou 
s TV sa Tyler rozhodol vydať cestou 
nezávislého kaderníka s klientmi 
ako David a Victoria Beckham, Cate 
Blanchett, Lily Allen a mnohými 
ďalšími. V súčasnej dobe patrí 
Tyler stále medzi najuznávanejších 
vlasových stylistov.

TYLER JOHNSTON 
GLOBAL AMBASSADOR  
@tylerjohnstonhair

GLOBÁLNI
AMBASÁDORI

Lesley Jennison začala svoju kariéru v roku 1984 v renomovanej 
London Hair Academy a následne strávila viac ako 18 rokov prác 
na seminároch a shows po celom svete. Lesley sa neskôr stala 
členom presláveného salónu Real Hair, kde si vyprofilovala klientelu 
z radov slávnych osobností ako je Gwyneth Paltrow, alebo Elle 
Macpherson. Jej radikálna vízia a vášeň pre farby z nej urobili jednu 
z najvýraznejších osobností kaderníckeho sveta posledných rokov. 
Lesley známa svojou záľubou v móde tiež často spolupracovala na 
módnych prehliadkach odevných značiek ako John Richmond, Raf 
Simons a Alexander McQueen.

LESLEY JENNISON 
GLOBAL AMBASSADOR  
@lesleyjennison

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Austen Thomson, uznávaný kaderník a majiteľ salónu Austen Thomson 
Hair a pôvodný člen komunity #SKPCollective – prvý svojho druhu  
v tomto odbore s hlavným cieľom podporovať stylistov a ich salóny  
v efektívnej propagácii ich zručností, obchodných ponúk a značky 
Schwarzkopf Professional prostredníctvom sociálnych sietí. Sme 
právom hrdí, že sa k nám Austin pripojil ako Global Hair Care 
Ambassador. Austenovo motto ‚Inspire & Evolve’ a jeho vášeň pre 
digitálne vzdelávanie z neho robí dokonalého partnera, ktorý bude  
ďalej inšpirovať a vzdelávať stylistov vo všetkom, čo sa týka pokožky 
hlavy a vlasov. 

AUSTEN THOMSON 
GLOBAL CARE AMBASSADOR  
@austenthomsonhair

Arjan Bevers je známy svojou bezhraničnou kreativitou.  
Za jeho prácou stojí 25 rokov skúseností a niekoľko 
ocenení za kadernícku tvorbu, je tiež úspešným majiteľom 
salónu v Holandsku. Arjan prepožičiava svoj vyhranený, ale 
sofistikovaný štýl vývoju ďalších trendov pre Essential Looks 
a zdieľa s nami svoje umenie pomocou vzdelávania ASK.

ARJAN BEVERS 
GLOBAL COLOUR AMBASSADOR  
@arjanbevers

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Práca Edoarda Paluda spája kreativitu umelca s technickou 
zdatnosťou majstra remesla. Eduardova experimentálna 
povaha a oceňované schopnosti z neho urobili jedného  
z popredných svetových koloristov a jeho kreativita stojí  
za produktovým radom Chroma ID od Schwarzkopf 
Professional.

EDOARDO PALUDO 
GLOBAL COLOUR AMBASSADOR  
@edoardopaludo

Richard Ashforth začal svoju kariéru u presláveného Vidal 
Sassoon a v roku 2005 založil vlastnú medzinárodnú kadernícku 
značku SACO. Teraz vlastní niekoľko vzdelávacích akadémií  
a salónov po celom svete. Definícia slova „SACO“ v japončine  
je ÚSPECH, ale tiež DETAIL, čo skvele opisuje Richardov 
prístup ku kaderníckemu umeniu. Verí, že štýl a kreativita idú 
ruka v ruke, nikdy sa nevzdáva a stále hýri novými nápadmi. To 
je dôvod, prečo je oslovovaný za spolupráce s tými najväčšími 
osobnosťami na scéne. Jeho meno je spájané s prehliadkami 
na Fashion Weeks, rôznych shows a foteniach napr. pre Peter 
Lindbergh, David Bailey, alebo American & British Vogue. 
Richard tiež vytvoril jeho vlastnú, uznávanú vlasovú show  
z názvom – NOISE.

RICHARD ASHFORTH 
GLOBAL STYLING AMBASSADOR  
@richardashforth

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE
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Nickova kariéra začala v polovici 80. rokov v severnom Anglicku, 
potom sa presunul do Londýna, kde sa stal členom artistického 
tímu Toni&Guy. V roku 2004 prijal post Európskeho kreatívneho 
riaditeľa pre značku TIGl, kde sa v roku 2011 stal Globálnym 
kreatívnym riaditeľom a následne aj členom správnej rady. V roku 
2014 sa Nick rozhodol vydať na sólovú dráhu a plne sa ponoriť 
do vytvárania svojich vlastných kaderníckych vízií. Nickovú prácu 
môžete vidieť v najrôznejších módnych časopisoch po celom 
svete, ale tiež často pracuje na reklamných kampaniach. Je 
vyhľadávaný hviezdnou klientelou a pracuje s tými najlepšími 
fotografmi v odbore.

NICK IRWIN 
GLOBAL STYLING AMBASSADOR  
@nickirwinhair

Každá krajina má vlastnú
interpretáciu najnovších
globálnych trendov.
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MARIA MAČUPOVÁ
DARINA ÖSZIMIROSLAVA GALABOVÁ  

ADAMCOVÁ

BENJAMÍN CÍGLANNIKOLA MARTONOVÁ
TIBOR PRIKLER

RÚT BALCIAROVÁ

EXPERTI
VO SVOJOM

Náš národný technologický tím predstavuje most medzi globálnym  
a lokálnym kaderníckym priemyslom. Prenášajú svetové trendy  
a svoje dlhoročné know-how do seminárov v ASK Akadémii,  
v rámci eventov a in-salón školení, pre Vašu maximálnu podporu  
a inšpiráciu.

2022 ASK VZDELÁVANIE2022ASK VZDELÁVANIE

ODBORE
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AMBASÁDORI
A HOSTIA

Spolumajiteľ salónu Hairthusiasts v Prahe  
a Ambasador Schwarzkopf Professional, ktorý je 
držiteľom radu nominácií v súťaži Czech&Slovak 
Haidressing Awards, z ktorých niekoľko premenil  
na víťazstvo. V súčasnej dobe je tiež jedným  
z advokátov prémiovej značky Authentic Beauty 
Concept pre Českú republiku a Slovensko.

Majiteľ salónu Michal Zapoměl v Prahe.  
Známy tiež ako Bojovník za krajšie vlasy.  
Tento popredný český kaderník pôsobí na scéne  
už niekoľko rokov a vedie úspešne svoj tím  
natoľko, že spoločne získali už niekoľkokrát titul  
Tím roka v súťaži Czech&Slovak Hairdressing Awards  
a mnoho ďalších ocenení.

Spolumajiteľ salónu Hairthusiasts v Prahe  
a Ambasádor Schwarzkopf Professional, ktorý získal 
niekoľko ocenenie v účesovej tvorbe, stal sa 
víťazom v súťaži Color Trophy, získal okrem iného titul 
Cena tlače, Kolorista roku 2017 a množstvo ďalších 
nominácií v súťaži Czech&Slovak Haidressing Awards.

MARTIN LOUŽECKÝ 
@hairthusiasts

MICHAL ZAPOMĚL 
@salonmichalzapomel

JAN HLAVÁČEK 
@hairthusiasts

2022ASK VZDELÁVANIE 2022 ASK VZDELÁVANIE 45
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SHAPING
FUTURES

Iniciatíva Shaping Futures, v spolupráci s nadáciou Fritz Henkel Stiftung prináša
lepšiU, udržateľnejšiU budúcnosť pre sociálne znevýhodnenú mládež 
prostredníctvom výučby a odovzdávania skúseností kaderníckeho remesla. 
Vďaka tejto zdieľanej vášni pre toto odvetvie program Shaping Futures už 
absolvovalo viac ako 2 500 mladých ľudí z viac ako 30 krajín celého sveta. 

Zrodené z jednoduchej, ale silnej myšlienky

Táto úžasná aktivita by nemohla byť taká úspešná bez dobrovoľníkov z radov
Schwarzkopf Professional a partnerských salónov, ktoré ponúkajú svoj čas, 
vášeň pre kaderničinu a svoje znalosti – to vo výsledku znamená, že jedny  
z najviac zraniteľných jedincov na svete môžu následne ťažiť z týchto vedomostí
a skúseností pre vybudovanie svojej kariéry a nezávislej budúcnosti.

Vďaka dokumentu o sociálnej iniciatíve, ktorú Schwarzkopf Profesisonal vytvoril  
a príbehu ľudí, ktorí programom prešli aj tých, ktorí sa ho zúčastňujú ako školitelia, 
môžete na vlastné oči vidieť, aký vplyv má táto jedinečná aktivita. Jednoducho 
mení životy tým, ktorí to potrebujú a stoja o to. Pre zhliadnutie dokumentu, alebo 
pre viac informácií navštívte: schwarzkopfpro.com/shapingfutures

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu 
Schwarzkopf Professional:

BRATISLAVA

905 544 446

STREDNÉ SLOVENSKO

915 133 313

JUŽNÉ SLOVENSKO

905 525 273

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

905 205 581

 

ASK Akadémia Bratislava

Záhradnícka 263

821 08 Bratislava

Mob.: + 421 915 773 199

SEMINÁR
AKO SI REZERVOVAŤ

2022ASK VZDELÁVANIE

Aktuálne informácie  

o prebiehajúcich  seminároch 

nájdete na sociálnych sieťach, 

webových stránkach, či u svojho 

obchodného zástupcu.



www.schwarzkopfpro.com

www.vasenprovlasy.cz 

 FACEBOOK.COM/SCHWARZKOPFPRO.SK 
YOUTUBE.COM/SCHWARZKOPFPRO  

@SCHWARZKOPFPRO.CZSK 
 #SCHWARZKOPFPRO


