
KURSUS 2023

Kathale 4 / 6200 Aabenraa / T: 74620303 / E: info@hairtech.dk

Hairtech



*Først til mølle, da vi har begrænset antal pladser. Alle priser er ex. moms.
Der tages forbehold mod fejl og ændringer. Tilmelding er bindende.

SO PURE
Vi har nogle spændende nyheder at dele: Keune Haircosmetics lancerer deres mest bæredygtige 
produktsortiment til dato.

Vi mener, at for at skabe en varig forandring, har vi brug for en ny tilgang: et bæredygtigt refill-
koncept med en genanvendelig dispenser, som er vegansk, ikke testet på dyr og reducerer plastik.

Spis brunch med dine kollegaer, mens vi fortæller og viser produkterne i hyggelige omgivelser. 

Mandag d. 1 maj 
Kl.10.00 - 12.00
Emma Emma, Gammel Munkegade 5, 8000 Århus C
Pris: 295 kr. (bliver krediteret ved køb af So Pure startpakke) 



TINTA COLOR
Kurset henvender sig til dig der bruger Keune Tinta Color - det forudsætter at du kan basisteo-
rien omkring Tinta Color for at kunne deltage. 

LEVEL 1
Hands-on kursus, hvor vi arbejder på dukkehoveder. Vi skal arbejde med de nye Tinta Color, 
hvordan bruger man Tinta Clear, hvad sker der når man blander farverne med Metallic Warm 
og Metallic Cold?

 DATO & STED:
 27 marts
 Skovvangen 28, 6000 Kolding

 28 marts 
 Rudolfgårdsvej 1A, 8260 Viby J

 4 september 
 Skovvangen 28, 6000 Kolding

 TID:
 10.00 - 16.00

MEDBRING:
Personligt værktøj (kam, børste, føn & saks)
PRIS:
1.495 kr. Frokost og øvehoved indgår i prisen, husk at oplys om evt. madallergi.

LEVEL 2
Hands-on kursus hvor du vil lære alt omkring Tinta Color. Vi bygger oven på level 1. Kommer i 
dybden med hvilke service muligheder du kan tilbyde i salonen, hvordan løser vi de udfordrin-
ger du har med dine kunder samt meget mere. 

 DATO & STED:
 25 september
 Skovvangen 28, 6000 Kolding

 26 september
 Rudolfgårdsvej 1A, 8260 Viby J

 TID:
 10.00 - 16.00

MEDBRING:
Personligt værktøj (kam, børste, føn & saks)
PRIS:
1.495 kr. Frokost og øvehoved indgår i prisen, husk at oplys om evt. madallergi.



AMBASSADØR
Det er kun mulig at deltage hvis man er Ambassadør Salon.
Der kan blive ændringer i programmet.

 Torsdag d. 2 februar 
 Kl.10.00 - 15.00
 Cafe Razz, Låsbybanke 4, 6000 Kolding
 Pris: 595 kr. 

 Program: 
 - Tinta Color
 - Online Academy
 - Nyhed - So Pure
 - SoMe ved Asento

 Torsdag d. 8 juni 
 Kl.10.00 - 17.00
 Cafe Razz, Havnegade 40, 5500 Middelfart
 Pris: 795 kr. 

 Program: 
 - Bond Fusion
 - Nyhed - Keune
 - Bridgewalking

        Weekend d. 11-12 november 
        Kl.14.00 - 11.00
        Comwell, Århus
        Pris: TBD

        Program: 
        - Black Friday
        - Julesalg
        - Gennemgang af nyhed
        - Middag & underholdning

        
        Alle kurser er inkl. forplejning. Husk at  
        oplys om evt. madallergi. 


