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Naše odvětví nikdy nezůstává neměnné. Je stále v pohybu.  
My jsme v pohybu, jdeme kupředu. Společně.

To znamená, že se vzájemně podporujeme v naší 
budoucnosti, že vytváříme globální komunitu, sdílíme naši 
vášeň pro řemeslo a vlasy.

Pokud jste naším partnerem, snažíme se Vám dávat nástroje 
a podporovat Vás, abyste byli tím nejlepším kadeřníkem, 
kterým chcete být – a jak to děláme?

SIMON 
ELLIS

@thesimonellis

INTERNATIONAL  
CREATIVE DIRECTOR
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Pomocí našeho kombinovaného vzdělávání na světové úrovni 
můžete být neustále krok napřed a rozvíjet potřebné dovednosti 
a znalosti, které Vám pomohou zdokonalovat své řemeslo i Váš 
salon.

Chápeme, že každý kadeřník má svou unikátní cestu vzdělávání. 
To je důvodem, proč je náš přístup vhodný pro každého – 
pomůžeme Vám nastavit Vaše osobní cíle a přizpůsobíme se 
Vašim potřebám.

Skrze náš specifický přístup – který Vás cíleně posouvá a kde 
kadeřník stojí ve středu VŠEHO můžete získat kombinované 
vzdělávání a 360° podporu pro rozvíjení Vašeho byznysu 24/7, 
kdykoli a kdekoli.

NEUSTÁLE SE UČIT, 
STÁLE SE VYVÍJET
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Rok 2023 přináší nový rok růstu a příležitostí a stejně jako 
my i nadále oslavuje kadeřnické řemeslo a jeho pravou 
hodnotu.

Náš tým vášnivě pracuje na neustálém růstu našeho 
portfolia různých značek. Vymýšlení, kreativní proces  
i výzkum – snažíme se vytvářet inovace, které oslavují 
nejnovější vlasové trendy a módu.

Naše semináře zaměřené na péči a styling Vám 
poskytnou sebevědomí vytvořit něco nového každému 
klientovi, který projde Vašimi dveřmi. Pečující produkty, 
přizpůsobené pro vlasovou pokožku a vlasy, revoluční 
digitální diagnostika vlasů a relevantní zákaznicky přívětivý 
produkt, to vše jsou služby které posouvají hranice  
v péči o klienta, zajišťují úžasný salonní zážitek i následný 
domácí pečující režim. 
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Je to naše snaha a odhodlání, které nás pohání vpřed. 
Spojujeme přesné technické znalosti s tvůrčí svobodou  
a udržitelné salonní praktiky, které nastavují nové standardy  
na trhu.

Pojďte se učit s námi. 
Vyzkoušejte naše kurzy a seznamte se s naším týmem 
profesionálů. 
Multikvalifikovaný tým, který se plně věnuje kadeřnickému 
řemeslu, který Vám pomůže a podpoří Vás stát se kadeřníkem, 
kterým chcete být. 

MY JSME #PARTNERSINCRAFT.

NOVÉ DOVEDNOSTI & SLUŽBY
PRO VÁŠ ÚSPĚŠNÝ SALON 
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Protože podporujeme a pěstujeme Váš osobní růst, naše 
nabídka digitálního vzdělávání poskytuje vzdělání na 
dosah ruky, abyste se mohli učit kdykoli a kdekoli tak, 
jak Vám to nejlépe vyhovuje! Naše nová a vylepšená ASK 
eAcademy, online nástroje a motivační obsah sociálních 
médií – stejně jako stále populárnější ASK Vzdělávací 
blog – inspirují, podporují kreativitu a pomáhají Vám 
odemknout Váš skutečný potenciál!

DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZVLÁDNĚTE SVÉ ŘEMESLO 
SVÝM VLASTNÍM TEMPEM 
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Vítáme Vás v budoucnosti vzdělávání. Navrženo od  
kadeřníků, pro kadeřníky. ASK eAcademy byla 
přepracována tak, aby Vám přinesla dynamičtější 
přístup k učení – síla vzdělávání je skutečně v každém 
z nás. Náš zcela nový vzdělávací zážitek je určen  
k revoluci ve způsobu, jakým se učíte svému řemeslu. 
Ať už hledáte inspiraci, nebo praxi, najdete u nás vše 
potřebné.

ASK eACADEMY
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Díky naší volně dostupné online platformě můžete mít  
přístup k video tutorialům, audio-vizuálním prezentacím  
a kombinovaným vzdělávacím příležitostem.

Naučte se novým dovednostem, kdykoli Vy budete chtít 
pomocí naší eAcademy:

• Inspirace

• Snadný přístup ke klíčovým informacím

• Přístup k online&offline událostem s místními kadeřníky

• Součást globální komunity lidí, kteří mají stejnou vášeň
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Kombinujeme fyzické a digitální učení tak, 
abychom obohatili Vaši cestu za vzděláváním. 
Nabízíme různé kadeřnické kurzy k vylepšení 
Vašich dovedností. Můžete se učit způsobem, 
který Vám vyhovuje a pomocí personalizované 
studijní cesty dosáhnout svých cílů. Poté 
můžete sledovat svůj pokrok prostřednictvím 
nových kurzů a vzdělávacích cest. 
Po dokončení se podrobíte testu a nakonec 
získáte odznaky a certifikáty. 
Naším cílem je Vás inspirovat a dát Vám 
sebedůvěru. Proměňte své sny ve skutečnost 
a staňte se kadeřníkem, kterým chcete být. 
Postarejte se o svůj vlastní úspěch.

KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ
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Naše zkušenost s kombinovaným učením je 
navržena tak, aby Vás podpořila kdekoli a kdykoli 
potřebujete. Ať už fyzicky, prostřednictvím našich 
školení v Akademiích, či in-salon školení, nebo 
digitálně s inspirativními tipy a triky na našich 
sociálních sítích a nově na vylepšené platformě 
eAcademy – pomocí kurzů navržených tak, abyste 
studovali vlastním tempem, které jsou k dispozici 
24hodin denně.

KOMBINOVANÁ VZDĚLÁVACÍ ZKUŠENOST 
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Díky celosvětové síti Akademií a partnerských 
salonů je Schwarzkopf Professional schopen 
poskytovat inspirativní prostředí, kde můžeme 
společně sdílet své znalosti, dovedosti, kde Vám 
můžeme předat nové informace, kde se rodí 
trendy a kde se vytvářejí nové vazby.

Každé místo je navrženo pro maximální pohodlí 
a potřebu každého kadeřníka. 
Naše Akademie jsou vytvořeny jako komplexní 
místa pro vzdělávání a kreativitu.

ASK AKADEMIE
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Ve Schwarzkopf Professional rozvíjíme  
a posilujeme naše vzdělávací týmy a to je naše 
nejsilnější investice pro úspěšnou budoucnost.  
Náš Capability program buduje silné, kreativní  
a jedinečné vzdělávací týmy v oboru.

Jedná se o progresivní plán rozvoje, který stanovuje 
standardy pro nové zaměstnance, rozvíjí jejich 
schopnost být zkušený trenér a nakonec uznává  
a podporuje vrcholné mistrovství kadeřnické práce.
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TRÉNUJEME NAŠE TRENÉRY,
ABY PRO VÁS BYLI TI NEJLEPŠÍ
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ZROZENO Z JEDNODUCHÉ, 
ALE SILNÉ MYŠLENKY
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SHAPING FUTURES

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 
2 600 mladých lidí z více než 32 zemí celého 
světa.

ASK VZDĚLÁVÁNÍ  /  2023



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. 
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. 
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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 – 15 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  6. 2., 11. 4., 17. 7., 11. 9., 31. 10.
Cena s DPH:  zdarma
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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:  20. 2., 15. 5., 14. 8., 25. 9.
Cena s DPH:  zdarma
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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, 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:  13. 2., 25. 4., 18. 9.
Cena s DPH:  zdarma

Na seminář je nutné přivést vlastní modelku a kadeřnické pomůcky.
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BLONDME
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.

Typ semináře:   Look&Learn + Hands On, BASIC
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  13. 3., 19. 6., 16. 10.
Cena s DPH:  zdarma

Na seminář je nutné přivést vlastní modelku a kadeřnické pomůcky.
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WHITE HAIR COVERAGE/KRYTÍ BÍLÝCH VLASŮ
Barva je úžasný pomocník v boji s bílými vlasy! 
Tento seminář je určen pro každého, kdo se chce zdokonalit a inspirovat  
v možnostech krytí bílých vlasů. Naučíme Vás metodu jemného kašírování, 
zajišťující naturální vzhled a mírné vymývání, což poskytuje nejpřirozenější 
možný výsledek. Představíme Vám možnosti totálního překrytí nechtěných 
bílých, nebo šedých odstínů vlasů. Zdokonalíte se v používání barev Igora 
Royal a Vibrance, směle nahlédnete do světa skvělých odstínů BLOND 
ME a tbh. Naučíme Vás také zvýraznit bílé vlasy u klientely, která nechce 
podstupovat barvení. Při těchto případech budeme používat úžasné 
odstíny Igora Silverwhite pro odstranění nechtěných žlutých nádechů.  
Staňte se certifikovaným odborníkem na bílé vlasy – od poradenství, 
výběru produktů, až po míchání barev.  
Znalosti získané na tomto semináři Vám budou rádcem ve Vaší praxi  
každý den.

Typ semináře:   Look&Learn, BASIC 
Doba trvání:  10 – 15 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  27. 3., 20. 11.
Cena s DPH:  zdarma



CELÝ NOVÝ SVĚT TVOŘENÝ Z BAREV
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MIXING CODE/KREATIVNÍ MÍCHÁNÍ
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,  
která nezná hranic.

Typ semináře:   Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvání:  10 – 15 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  23. 10.
Cena s DPH:  2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč
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COLOUR CORRECTION/KOREKCE BARVY
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.

Typ semináře:   Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  30. 10.
Cena s DPH:  2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč



23

C
O

LO
U

R

ASK VZDĚLÁVÁNÍ  /  2023

TOP BLOND
Pokud žijete blondýnkami a dýcháte jimi, je na čase zdokonalit se ve 
svém řemesle a získat status NEJLEPŠÍHO specialisty na blondýnky. 
Během živých ukázek na semináři si osvojíte technické znalosti  
a dovednosti v oblasti produktů, abyste se stali experty na blond  
a podpořili svůj obchod s barvami... 
Víme, že blondýnky mají své vlastní jedinečné výzvy, vlastnosti  
a zvláštnosti a v tomto kurzu Vám pomůžeme stát se skutečným  
šéfem blondýnek, který nabízí dovednosti a služby nové úrovně  
v celém spektru blond vzhledů. Budeme odbarvovat, zesvětlovat, 
melírovat, tónovat a to vše k dosažení celého spektra pro TOP BLOND.

Typ semináře:  DEVELOPMENT
Doba trvání:  bude upřesněno
Místo konání:  info na vyžádání u OZ
Termín:  17. 4.
Cena s DPH:  info na vyžádání u OZ
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CREATIVE FREEHAND/FREEHAND TECHNIKY
Buďte trendy a zvládněte techniky volné ruky! Na tomto kurzu s praxí  
Vám představíme nejnovější pokročilé Freehand techniky, Balayage  
a Foilayage a umožníme Vám posunout hranice Vaší komfortní zóny.  
V návaznosti na aktuální vlasové trendy, maximalizujete svou kreativitu  
a pod vedením školitelů si vyzkoušíte techniku volnou rukou, která 
bude korespondovat se současnými potřebami Vašeho salonu. 
Odejdete s vylepšenou nabídkou služeb, která odráží skutečné 
požadavky klientů a technickým know-how, abyste mohli s jistotou 
zvládnout očekávání klientů a zazářit na sociálních médiích.

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

Na seminář je nutné přinést si vlastní kadeřnické pomůcky.
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Typ semináře:   Look&Learn, BASIC 
Doba trvání:  10 – 15 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  20. 3.
Cena s DPH:  zdarma

BC BONACURE + pH STUPNICE
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.
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Typ semináře:   Look&Learn, BASIC 
Doba trvání:  10 – 15 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  17. 10.
Cena s DPH:  zdarma
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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.

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

ASK VZDĚLÁVÁNÍ  /  2023
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ESSENTIAL SKILLS CUTTING/ZÁKLADNÍ  
STŘIHOVÉ TECHNIKY

STYLING 
STYLING 
STYLING

ASK VZDĚLÁVÁNÍ  /  2023

Pravidlo, které je důležité si uvědomit – střih podporuje barvu, celkový vzhled 
a styl účesu. 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, záclonová 
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:  29. 5.
Cena s DPH:  2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

Na seminář je nutné přinést si své kadeřnické pomůcky.
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Vytváření svatebních účesů a slavnostních vlasových stylů si 
žádá pozornost a velkou zručnost.  
Velký den přichází s opravdu velkými očekáváními klientek  
a kadeřník musí být připraven předvést úžasný výkon a nastavit 
pohodu a klid v této krásné chvíli, protože kdo nemiluje svatbu? 
Na semináři Vám poradíme, jak na to. Bude to láska na první 
pohled, když Vám představíme nejnovější svatební a slavnostní 
vlasové trendy prostřednictvím živé ukázky a praktického kurzu. 
Podělíme se o naše tipy a triky, aby uspokojily i nejnáročnější 
nevěsty. Doporučíme produkty, které jsou vhodné pro skvělý 
vlasový styling a pro všechny slavnostní příležitosti.

BRIDAL&FESTIVE HAIR/SVATEBNÍ  
A SPOLEČENSKÉ ÚČESY

Typ semináře:   Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT 
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  24. 4.
Cena s DPH:  2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

Na seminář je nutné přinést si své kadeřnické pomůcky.
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Přehodnoťte vše, co víte o komplikovaných, jednoduchých a příležitostných 
účesech a absolvujte mistrovskou lekci s Honzou Hlaváčkem ve stylingu  
a práci s doplňky, abyste dosáhli naprosto moderních výsledků.  
Cílem tohoto kurzu je poskytnout Vám kreativní základy salónního 
stylingu, dokončování a úpravy vlasů s ohledem na trendy, abyste si zvýšili 
sebevědomí a rozšířili své portfolio a zároveň vnesli do své práce módní 
prvek a kreativní finesy, které Vám pomohou vyniknout. 
Odejdete vybaveni stylistickými dovednostmi, které posílí Vaši nabídku 
služeb, přehledem o produktech pro maximalizaci maloobchodního 
prodeje a odbornými radami pro prezentaci a sdílení Vašich looků na 
sociálních sítích.

MODERN STYLING/MODERNÍ STYLING

Typ semináře:   Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  3. 4.
Cena s DPH:  2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč
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Pokud jste připraveni zdokonalit své střihové dovednosti  
a vyvinout nové techniky pro kreativní, ale i komerční stříhání 
vlasů na salonu, je tento pokročilý kurz určen právě Vám. 
Pomůžeme Vám rozvinout vaše techniky pomocí nových 
způsobů práce. Budeme nejen stříhat, ale také si povídat 
o úspěšné komunikaci s klientem a perfektní konzultaci. 
Základem kurzu bude zkoumání nejen základních, avšak 
i velmi technicky náročných technik a pojmů jako je 
“disconnection”, “freehand” a “razor cutting”!  
Díky kombinaci živých ukázek s praktickou lekcí uvidíte, jak 
roste Vaše sebevědomí. Odejdete připraveni udělat další krok 
ve své kariéře kreativního a precizního střihače.

PERFECT WOMEN CUT/PERFEKTNÍ DÁMSKÉ STŘIHY

SEKCE, UMÍSTĚNÍ, ÚHEL A STŘIH

Typ semináře:  Look&Learn + Hands On, DEVELOPMENT 
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  MARTIN LOUŽECKÝ – 6. 3. 
   JAN TĚŠÍK – 9. 10.
Cena s DPH:  2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč

Na seminář je nutné přinést si své kadeřnické pomůcky.



SEKCE, UMÍSTĚNÍ, ÚHEL A STŘIH
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Nebojte se změny, každý někdy zatouží po vlnách! 
Dopřejte svým klientům tuto možnost. Dozvíte se, jak skvěle  
a jednoduše docílit trvalé textury vlasů. Nebojte se vytvořit vlny, 
nebo jen nedbalou strukturu jak ženám, tak mužům. Je to trendy, 
móda se vrací. Pojďte trvalou uchopit moderním způsobem. 
Objevte nové techniky, zvolte jiné natáčky, dívejte se na trvalou 
jinýma očima. Naučte klienty dokonale se o takové vlasy starat, 
pak máte úspěch zaručen. Díky tomu se stanete královnou, nebo 
králem trvalé. 
Milujte změny a dejte prostor staronovým věcem. 

PERM/TRVALÁ

Typ semináře:   Look&Learn, DEVELOPMENT 
Doba trvání:  10 – 15 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  27. 2.
Cena s DPH:  2 500 Kč, PP 12b. + 1 300 Kč
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…Vytváření účesů, které fungují v běžném životě, na přehlídkových molech 
a i před kamerou… to je práce skvělého českého vlasového stylisty Daniela 
Paška a jeho salonu The TRIM. Přijďte se inspirovat profesionálem, který 
se vyznačuje precizností a jedinečným smyslem pro detail. Daniel Vám 
předvede Cut & Colour & Styling, který Vás posune ve vnímání důležitosti 
kombinace všech těchto technik a významu jejich propojení k dosažení 
perfektního výsledku. The TRIM je pulsující salón s různorodou klientelou. 
Pojďte nahlédnout do jeho fungování a nechte si povyprávět příběh 
kadeřníka, který se stal influencerem nejen v kadeřnickém byznysu. 

VISIONARY  
VISIONARY 
VISIONARY

THE TRIM – DANIEL PAŠEK

Typ semináře:   Look&Learn, VISIONARY
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:   ASK Akademie Praha
Termín:  19. 3.
Cena s DPH:  3 500 Kč/ PP 17b. + 1 750 Kč
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Z přehlídkových mol přímo k Vám. Nechte se inspirovat 
nejnovější vlasovou kolekcí Essential Looks jaro-léto a podzim-zima 
v podání členů technologického týmu Schwarzkopf Professional. 
Neotřelé střihy a barevné kreace vytvořené pomocí nejnovějších 
produktů Schwarzkopf Professional.

ESSENTIAL LOOKS/SEZÓNNÍ KOLEKCE 
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 

Typ semináře:   Look&Learn, VISIONARY
Doba trvání:  info na vyžádání u OZ
Místo konání:  Bratislava
Termín:  16. 4.
Cena s DPH:  info na vyžádání u OZ



FREEHAND MASTER – KATEŘINA MURATOVÁ
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Vylepšete své barvící služby pro rok 2023 a načerpejte inspiraci 
od skvělé koloristky Kateřiny Muratové na inspirativním semináři 
Freehand technik, který zahrnuje některé z nejžádanějších technik 
barvení a tónování pro klienty. Během tohoto jednodenního kurzu 
objevíte Freehand techniky, balayage, foilayage pro vytvoření hloubky, 
rozměru a mimořádně žádoucích odstínů. Naučíte se všestranné  
a efektivní způsoby práce s tonery. Dozvíte se také více o poskytování 
dokonalých konzultací pro zvládnutí očekávání klientů. S nabitými 
dovednostmi z tohoto semináře můžete v praxi vytvářet poutavý obsah 
na sociálních sítích.

Typ semináře:   Look&Learn, VISIONARY
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termín:  21. 5.
Cena s DPH:  3 500 Kč/ PP 17b. + 1 750 Kč
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…nestylizovaný účes tak, aby vypadal perfektně stylově? Záměrně 
rozcuchaný účes je IN. Neurovnané a jakoby nedokonalé textury jsou 
přirozenou trendy volbou pro mnoho současných klientů. Hairthusiasti, 
tedy Martin Loužecký a Honza Hlaváček, Vám předvedou perfektní 
moderní střihy a skvělý styling pro trendy výrazný look. Tyto účesy se  
v dnešní neformální době hodí do každého společenského prostředí.  
Od dopoledního pracovního shonu přes odpoledne v parku a večeře  
s přáteli.  
Klasický účes tohoto semináře se může vyznačovat jak vlnami, tak  
i rovnými vlasy a preferované varianty shaggy střihu jsou určitě undercut, 
wolf cut a mullet. Messy, tedy rozcuchaný styling s perfektními produkty 
dodá střihu tu správnou váhu a neopakovatelnost. 

SHAGGY&MESSY HAIR – HAIRTHUSIASTS
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Typ semináře:   Look&Learn, VISIONARY
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termín:  24. 9.
Cena s DPH:  3 500 Kč/ PP 17b. + 1 750 Kč
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TONI&GUY je synonymem pro průkopnické trendy a překlenutí 
propasti mezi módou a kadeřnictvím. TONI&GUY Collection je 
každoročně oslavou značky TONI&GUY a vzdává hold oceňovaným 
salonům z celého světa, šedesátiletému dědictví, spolupráci  
s módními domy jako oficiálnímu sponzorovi londýnského týdne 
módy a celosvětově uznávanému vzdělávání. Objevte, jak se dědictví 
TONI&GUY snoubí s odvážnými střihy a barvami, které podporují 
přirozenou strukturu a nadčasovou krásu a zároveň spontánnost  
a odvahu.

TONI&GUY – NOVÁ KOLEKCE

Typ semináře:  Look&Learn, VISIONARY
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termín:  26. 11.
Cena s DPH:  3 500 Kč / PP 17b. + 1 750 Kč Look&Learn 
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BYZNYS NA SALONU – JAN TĚŠÍK 
Není pochyb o tom, že provozování salonu je náročné, a my víme, že se Vám 
zdá, že je to rok od roku těžší. Vzhledem k neustálým výzvám a neustále se 
vyvíjejícímu podnikatelskému prostředí může být těžké zjistit, kam zaměřit 
svou energii, pozornost a investice, a proto je tento seminář navržen tak, 
aby se zabýval nejčastějšími problémy, kterým dnes čelí manažeři a majitelé 
salonů. Obsah je zcela založen na současných osvědčených postupech  
a koncepcích, které prokazatelně fungují! 
Ať už podnikáte již léta, nebo se s výzvami řízení salonu teprve seznamujete, 
tento jednodenní seminář je plný praktických nápadů a realizovatelných 
kroků, které Vám pomohou vyniknout, přilákat více klientů, vybudovat  
a udržet tým a vést efektivnější, výkonnější a ziskovější podnik.

Typ semináře:  Look&Learn, VISIONARY
Doba trvání:  10 – 17 hod.
Místo konání:  ASK Akademie Praha
Termín:  5. 6.
Cena s DPH:  2 500 Kč/ PP 12b. + 1 300 Kč
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Představujeme rozmanitý a skutečně globální 
kolektiv lídrů v oboru sestavený tak, aby nás vedli 
a inspirovali. Sdílením jejich odborných znalostí 
získaných ze Session Styling, vzděláváním kadeřníků  
a participování na inovacích jsme schopni Vás udržet 
ve spojení s těmi nejlepšími z nejlepších.

Toto jsou naši kreativní inovátoři, kteří tvoří hnací sílu 
při definování našich budoucích vlasových trendů.

 

MY JSME #PARTNERSINCRAFT.

POZNEJTE NAŠE GLOBÁLNÍ AMBASADORY



44 ASK VZDĚLÁVÁNÍ  /  2023

@tylerjohnstonhair

GLOBAL AMBASSADOR

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. 

TYLER 
JOHNSTON
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@lesleyjennison

GLOBAL AMBASSADOR

Lesley Jennison začala svojí kariéru v roce 1984  
v renomované London Hair Academy a následně 
strávila více než 20 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 Simons a Alexander McQueen.

LESLEY 
JENNISON
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@nickirwinhair

GLOBAL AMBASSADOR

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.  

NICK 
IRWIN
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@arjanbevers

GLOBAL AMBASSADOR

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.

ARJAN 
BEVERS
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@hairthusiasts

AMBASADOR SCHWARZKOPF  
PROFESSIONAL

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.

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

JAN 
HLAVÁČEK
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AMBASADOŘI A HOSTÉ

@hairthusiasts

AMBASADOR SCHWARZKOPF  
PROFESSIONAL
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Precizní kadeřník se smyslem pro detail. Majitel 
salonu The Trim. Pravidelně nominován v kadeřnické 
soutěži Czech & Slovak Hairdressing Awards. Ve své 
stálé klietele se stará o nejednu celebritu.

Profesionál, který prokazuje své kvality 
s nůžkami, hřebenem a finálním 
stylingem k perfektnímu výsledku. Majitel 
kadeřnického salónu The Lounge.

Koloristika, styling a střih, to je Kateřinino přirozené 
prostředí. Zahraniční působení na kadeřnických salonech, 
Fashion Weeky Londýn & Praha, to vše formovalo její skvělou 
kadeřnickou dráhu. V současné době působí Kateřina 
v Barceloně jako spolumajitelka salonu UNIT3.
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@daniel_pasek

HOST

HOST

HOST

DANIEL PAŠEK

KATEŘINA MURATOVÁ

@thelounge_by_jantesik

@katemurat_hairdone

JAN TĚŠÍK

@toniandguysalonprague

TONI&GUY
HOST
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BARBORA  
KOLENATÁ

KAROLÍNA  
KADLECOVÁ

RADKA  
MARKOVÁ

BARBORA ŠPAČEK  
HENYŠOVÁ

ROMANA  
FRÖHLICHOVÁ

TIBOR 
PRIKLER

JAN ŽYLA

VERONIKA  
BUŠOVÁ

MICHAELA  
PÍŠKOVÁ

MARTIN  
CHOCHOLOUŠ

ROMANA  
TOPINKOVÁ

FILIP JIZBA

JAKUB 
OKÉNKA

IVANA  
ZAHRADNÍKOVÁ
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@tprikler

@karolina.kadlecova

@barbora_kolenata

@art.with.hair

@chochy_hair

@filip_jizba

@barbora_spacek_henysova

@romana_frohlichova

@tophairradkamarkova

@james_hair_salon

@foxys.iva@hairsalonjanzyla

@hairsalon_romana_topinkova

@vero.bu



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

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

JAK SI REZERVOVAT

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

SEMINÁŘ



www.schwarzkopf-professional.com/cz
www.eacademy.schwarzkopf-professional.com/cz

facebook.com/schwarzkopfpro.cz
@schwarzkopfpro.czsk
#SCHWARZKOPFPRO

@schwarzkopfpro
www.schwarzkopf-professional.com


