
educatie voorjaar 2020



Artistique Nederland presenteert het nieuwe cursusprogramma voor het
voorjaar van 2020. Artistique Nederland houdt u up to date door een variatie
aan cursussen. Het Artistique-team zorgt dat het u aan niets ontbreekt
tijdens onze cursusdagen.

Welke informatie staat centraal bij onze cursussen?

i Alles wat u altijd al wilde weten over ons kleursysteem.

i Tips en tricks over hoe u de beste resultaten bereikt bij uw klant, met de
 producten van Artistique Nederland.

i Recepten voor betrouwbare grijscamouflage, grijsdekking, houdbaarheid
 en gelijkmatige kleurresultaten.

Alle aanmeldingen dienen te gaan via uw vertegenwoordiger. U ontvangt
uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus of workshop een bevestiging.

Annuleren: Kosteloos tot 10 werkdagen voor aanvang van de workshop.
  50% van de kosten tot 5 werkdagen voor aanvang van de workshop.
  In alle andere gevallen zijn we genoodzaakt de volledige kosten in
  rekening te brengen.
Prijzen: Alle genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief BTW.
Vragen? Neem voor vragen altijd contact op met uw vertegenwoordiger.

LIVE,
WORK,
CREATE



      LookLearn
maandag 17 februari

De perfecte starterscursus voor iedereen die kennis wil
maken met het kleursysteem van Artistique Nederland. 
Ongecompliceerd en zeer gebruiksvriendelijk - u zult
verrast zijn!

Hoe laat?
Aanvang 10.00 uur – einde 14.00 uur (lunch inbegrepen).

Model?
Nee, u hoeft geen model mee te nemen.

Adres:
Solingenstraat 2, 7421 ZT Deventer.

Vragen of aanmelden?
Neem contact op met uw vertegenwoordiger.

never.
stop.
learning.



Creative
              color

 seminar
maandag 2 maart 

Variërend van zachte pastelkleuren tot intens rood.
Tijdens deze dag wordt u volop geïnformeerd over hoe
u in de salon onze prachtige kleuren kunt toepassen.
Er worden diverse technieken en snelle creaties getoond 
om uw creativiteit makkelijker kwijt te kunnen tijdens
het kleuren in de salon.

Hoe laat?
Aanvang 10.00 uur – einde 14.00 uur (lunch inbegrepen).

Model?
Nee, u hoeft geen model mee te nemen.

Adres:
Solingenstraat 2, 7421 ZT Deventer.

Vragen of aanmelden?
Neem contact op met uw vertegenwoordiger.



Maak kennis met de wereld van Orchid!
Wilt u alles weten over Orchid, de nieuwe, revolutionaire
vegan haircare-lij n van Artistique? Volg dan het
Orchid-seminar en wordt Orchid-specialist. 

Hoe laat?
Aanvang 10.00 uur - einde 12.30 uur (aansluitend lunch).

Model?
Nee, u hoeft  geen model mee te nemen.

Adres:
Solingenstraat 2, 7421 ZT Deventer.

Vragen of aanmelden?
Neem contact op met
uw vertegenwoordiger.

Ontdek
Orchid

maandag 30 maart

Solingenstraat 2, 7421 ZT Deventer.



Fabulous Blonde
Beach Blonde 
         Pastel
               maandag 6 april

Variërend van zachte pastelkleuren tot cool blond.
Tijdens deze dag wordt u volop geïnformeerd over hoe u in de 
salon onze prachtige Beach Blonde kleuren kunt toepassen.
Er worden diverse technieken en creaties getoond om uw
creativiteit te stimuleren tijdens het kleuren in de salon. 

Hoe laat?
Aanvang 10.00 uur – einde 15.00 uur (lunch inbegrepen).

Model?
Nee, u hoeft geen model mee te nemen.

Adres:
Solingenstraat 2, 7421 ZT Deventer.

Vragen of aanmelden?
Neem contact op met uw vertegenwoordiger.



      LookLearn
maandag 11 mei 

De perfecte starterscursus voor iedereen die kennis wil
maken met het kleursysteem van Artistique Nederland. 
Ongecompliceerd en zeer gebruiksvriendelijk - u zult
verrast zijn!

Hoe laat?
Aanvang 10.00 uur – einde 14.00 uur (lunch inbegrepen).

Model?
Nee, u hoeft geen model mee te nemen.

Adres:
Solingenstraat 2, 7421 ZT Deventer.

Vragen of aanmelden?
Neem contact op met uw vertegenwoordiger.



Leuk dat u een kijkje achter de schermen komt nemen bij
Artistique Nederland! Op deze dag kunt u inspirerende,
creatieve workshops bijwonen. Andere ingrediënten voor deze
heerlijke dag? Modeshows, leuke shops en nog veel meer...

Hoe laat?
Vanaf 10.00 uur.

Vragen of aanmelden?
Neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Artistique
summer

fair
maandag 18 mei


