GHIDUL SEMINARIILOR DE EDUCAŢIE
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ÎMPREUNĂ
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“

“

VISĂM, EXCELĂM, REUŞIM ... împreună!

Putem să Visăm însă fără expertiză nu Reuşim niciodată!
Putem să Excelăm şi să acumulăm competenţe dar fără
să Visăm expertiza nu duce la nimic!
Fără să Visăm sau să Excelăm, nu putem să Reușim!

Prin alegerea formării profesionale cu L’Oreal Professionnel deveniţi o parte integrantă
a unei reţele de experţi recunoscută în întreaga lume şi beneficiaţi de:
- o dezvoltare sigură a afacerii datorită unei creşteri mai rapide decât restul pieţei
- o experienţă de peste 100 de ani pentru o educaţie mereu în pas cu ultimele
tendinţe
- sesiuni de formare cu o valoare adăugată semnificativă care garantează servicii
rentabile, tehnici inovatoare şi produse de înaltă performanţă, rezultat al Cercetării
Avansate L’Oreal
- o sursă de inspiraţie pentru dezvoltarea propriei creativităţi
- o relaţie de parteneriat şi cooperare privilegiată.

Mariana VAMĂ
Director de Educaţie & Artistic
L’Oreal Professionnel România
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ECHIPA DE EDUCAŢIE
EXPERTIZĂ ARTISTICĂ

Stiliștii Ambasadori sunt o echipă formată din cei mai buni profesioniști români, aleși pentru a
reprezenta marca L’Oreal Professionnel în România și în străinătate.
Stiliștii Ambasadori exprima prin creatiile lor viziunea L’Oreal Professionnel asupra lumii.

De la stânga la dreapta:
RĂZVAN
DOBRESCU

SORIN
STRATULAT

GEORGE
SOARE

CRISTINA
BABA

AMBASADOR
L’OREAL
PROFESSIONNEL
SALON YVONE
BUCUREȘTI

AMBASADOR
L’OREAL
PROFESSIONNEL
SALON
BEAUTY DISTRICT
BUCUREȘTI

AMBASADOR
L’OREAL
PROFESSIONNEL
SALON
TRIBUTE
BUCUREȘTI

AMBASADOR
L’OREAL
PROFESSIONNEL
SALON
EN VOGUE
CLUJ
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FLORIN

NOJE

EDUARD
DĂBÂCAN

AMBASADOR
L’OREAL
PROFESSIONNEL
SALON
MANIFEST
BUCUREȘTI

AMBASADOR
L’OREAL
PROFESSIONNEL
SALON
EN VOGUE
CLUJ

ECHIPA DE EDUCAŢIE
EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Membrii echipei Colorist INOA reprezintă un sprijin indispensabil pentru dezvoltarea unor servicii
profesionale în salon prin tehnicile și metodele de lucru revoluționare.
Expertiza colorării în salon:
Cheile culorii: diagnostic, colorimetrie și anticiparea rezultatului.
Color change: transformarea și personalizarea culorii.
Colecțiile de culoare: ultimele tehnici și tendințe în domeniul culorii.

FORMATORI SPECIALIȘTI L’OREAL PROFESSIONNEL ROMÂNIA

Laurențiu Merlușcă

Andrei Mihalache

Formator Specialist
L’Oreal Professionnel

Formator Specialist
L’Oreal Professionnel

CLUB COLORIST INOA

Gina Wohlrapp

Răzvan Olteanu

Valentin Nistor

Petre Pană

Teodora Grigoraș

Mirela Ghent

Irina Simion

Monica Criste

Kriszta Hodossy

Olivera Stanciu

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA

Membru
CLUB COLORIST INOA
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VISĂM
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L’Oreal Professionnel lucrează cu
coafori din lumea întreagă pentru
a creea şi influenţa look-ul de
mâine.

PACHET

EDUCAŢIONAL
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3 STAGII LA ALEGERE

= 1 STAGIU TEHNIC
OFERIT cu valoare
între 300 şi 500 RON

Cum puteţi beneficia de această ofertă?
Creaţi parcursul de formare adaptat nevoilor echipei
dumneavoastră.
1. Alegeţi 3 stagii cu plată corespunzătoare nevoilor
colaboratorilor.
2. Înscrieţi-vă prin reprezentantul dumneavoastră la
seminariile Academiei L’Oreal.
Vă oferim unul din stagiile de mai jos:
» Cheile Culorii
» Cheile Meşelor
» Colorist Expert
» Comunicarea cu Clienta
Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2011
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EXCELĂM
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STAGIU DE FORMARE

TEHNIC

L’Oreal Professionnel este
partenerul dumneavoastră
în viaţa de zi cu zi care vă
furnizează ultimele
inovații de pe piaţă.
Seminariile noastre vă prezintă
cele mai recente tehnici creative
și profesionale pentru a vă
ajuta sa oferiti servicii de cea
mai bună calitate în salonul
dumneavoastră.
Veţi descoperi un atelier dedicat
sistemului revoluţionar de
colorare: INOA.

NOU

O ABORDARE NECONVENŢIONALĂ
A STAGIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
UN NOU SISTEM
PEDAGOGIC
» Propunem o abordare
practică care urmărește
pas cu pas parcursul
clientei în saloanele de
coafură
» Prezentările sunt
completate de animaţii
multimedia COLOR KEYS
TV

CUNOAŞTEREA
REGULILOR
COLORIMETRIEI

PRACTICĂ
» INOA
» Şi alte formule...

» Înălţimille de ton
» Decolorarea
» Părul alb şi reflexele

ÎN DOAR DOUĂ ZILE, COLABORATORUL
DUMNEAVOASTRĂ VA FI CAPABIL SĂ:
» Facă un diagnostic de culoare
» Alegă o nuanţă corespunzătoare şi să facă propuneri
» Să pregătească amestecul şi să anticipeze rezultatul final
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STAGIU DE FORMARE
CULOARE - Nivel 1
ATELIER

Produse de
colorare

ATELIERE

INOA Specialist

NOU
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CHEILE
Culorii

NOU

Nivelul 1:
Indispensabil

Nivelul 1:
Indispensabil

Nivelul 1:
Indispensabil

OBIECTIV

Însușirea tehnicilor,
cunoașterea produselor
de colorare și utilizarea
lor (INOA, Majirel Incell,
Luocolor, Richesse de
Diacolor).

Deveniţi experţi INOA
cu ajutorul unui nou
atelier.

Însușirea cunoștinţelor
necesare pentru a
face un diagnostic de
culoare, pentru a alege
nuanţa potrivita, pentru
a propune, prepara și
anticipa rezultatul final.

PROGRAM

» Tehnologie
» Dozaj
» Materiale accesorii
» Reguli tehnice

» Tehnologie
» Dozaj
» Materiale accesorii
» Reguli tehnice
» Practică pe modele

» Culori primare şi
complementare
» Numerotarea
reflexelor
» Fonduri de decolorare
» Colorare oxidativă
» Acoperirea firelor albe
» Practică pe modele

DURATĂ/
PREŢ

1 zi / 09.30-18.00
200 RON (TVA inclus)
OFERIT

1 zi / 09.30-18.00
200 RON (TVA inclus)

2 zile/ 09.30-18.00
400 RON (TVA inclus)

STAGIU DE FORMARE
CULOARE - Nivel 2
COLOR

Change

ATELIER

Colecţie Culori

Nivelul 2:
Aprofundat

Nivelul 2:
Aprofundat

Recomandări și sfaturi
oferite clienților în
alegerea culorilor.
Alegerea și realizarea
tuturor tehnicilor de
schimbare a culorii
și de transformare
radicală prin utilizarea
produselor
corespunzătoare.

Integrarea tendinţelor
în culorile sezonului.
Învăţarea noilor tehnici
de colorare. Propunerea
colecţiei şi adaptarea la
nevoile fiecărui client.

» Analiza detaliată a
părului
» Compatibilitatea
reflexelor
» Schimbarea înălţimii
de ton ( pigmentare şi
decapare)
» Decolorarea părului
alb
» Practică pe modele

» Tendinţele în modă
ale sezonului.
» Noile tehnici de
colorare
» Interpretări
comerciale de către
Coaforii Ambasadori
L’Oreal Professionnel
» Propunere în salon
» Practică pe modele

2 zile/ 09.30-18.00
400 RON (TVA inclus)

1 zi / 09.30-18.00
250 RON (TVA inclus)

Seminariile de 2 zile
implică participarea
atât în prima zi cât
și în cea de-a doua,
deoarece ceea ce se
învață practic în ziua
a doua se bazează
exclusiv pe ceea ce
a fost expus la nivel
teoretic în prima zi a
seminarului.

Seminariile de 1 zi au
ca program de lucru
intervalul 9:30-18:00.
Seminariile de 1/2
zi au ca program de
lucru intervalul 9:3014:00.
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STAGIU DE FORMARE

MEŞE

Seminariile de o
zi au ca program
de lucru intervalul
9.30-18.00.

ATELIER

Platinium

CHEILE

Meşelor

BLOND
Expert

Seminariile de o
jumătate de zi au
ca program de
lucru intervalul
9.30-14.00.

12

NOU
Nivelul 2:
Aprofundat

Nivelul 1:
Indispensabil

Nivelul 1:
Indispensabil

OBIECTIV

Însuşirea tehnicilor
specifice Platinium şi
utilizarea lor.

Însuşirea tehnicilor de
realizare a meşelor şi
baleiajelor tradiţionale
şi utilizarea produselor
corespunzătoare.

Propunerea şi realizarea
unui serviciu „Blond
Expert” rapid şi
comercial.

PROGRAM

» Doctrină
» Practică pe modele

» Gesturi
» Produse
» Materiale accesorii
» Practică pe modele

» Produse
» Diagnostic şi
propunere adaptată
» Tehnici
» Practică pe modele

DURATĂ/
PREŢ

1/2 zi / 09:30-14:00
100 RON (TVA inclus)
OFERIT

1 zi / 09:30-18:00
300 RON (TVA inclus)

1 zi / 09:30-18:00
300 RON (TVA inclus)

STAGIU DE FORMARE

TUNSOARE & STYLING & CARE
BERTRAM K
Colecţie

COAFURI SPECIALE

ATELIER

Serie Expert
Serie Nature

Tunsoare & Styling

Cocuri şi Coafuri
de Mireasă

NOU
Nivelul 3:
Expert

NOU
Nivelul 2:
Aprofundat

NOU
Nivelul 1:
Indispensabil

Tehnici de tunsoare,
coafură şi culoare
ale marilor stiliști
internaţionali.
Îmbunătăţirea
cunoştinţelor despre
produsele de coafat şi
utilizarea lor.

Descoperirea primei
Colecţii de Coafuri
Speciale L’Oreal
Professionnel.
Stimularea creativităţii
şi a simţului artistic prin
realizarea de cocuri şi
coafuri speciale.

Însuşirea cunoştinţelor
şi gesturilor de
aplicare a produselor
Serie Expert și Serie
Nature. Realizarea unui
diagnostic.

OBIECTIV

» Step by step tunsoare şi
coafură
» Prezentarea
tendinţei tunsoare şi
coafat
» Demonstraţie - 6
tunsori
» Practică pe
manechine

» Prezentarea primei
colecţii de Coafuri
Speciale
» Practică pe modele cu
un Coafor Ambasador
L’Oreal Professionnel
» Teorie în prima parte
a zilei, practică dupăamiază
Stagii animate de un
Coafor Ambasador
L’Oreal Professionnel.

» Argumentare produse
» Diagnostic detaliat
(scalp, fir de păr)
» Aplicarea produselor
cu gesturile necesare

PROGRAM

1 zi / 09:30-18:00
1038 RON (TVA inclus)

1 zi / 09:30-18:00
992 RON (TVA inclus)

1 zi / 09:30-18:00
200 RON (TVA inclus)
OFERIT

DURATĂ/
PREŢ

6 tunsori feminine
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REUŞIM

STAGIU DE FORMARE

BUSINESS

Pentru a ajuta managerii de salon să îşi
dezvolte activitatea, L’Oreal Professionnel
propune o gamă diversificată de stagii de
formare profesională.
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PROGRAMUL SEMINARIILOR

DE BUSINESS

Conseil & Developpement propune pentru toţi managerii de saloane o varietate de stagii
de formare personalizate şi centrate pe dezvoltarea afacerii.

Seminarii complexe si personalizate:
» Management
» Dezvoltarea Afacerii

Seminariile au trei niveluri de stagii pentru o învăţare progresivă:
» INDISPENSABIL
» APROFUNDAT
» EXPERT

Succesul salonului şi creşterea
rentabilităţii se face printr-o
excelentă gestionare a
activităţilor şi relaţiilor din
salon.
L’Oréal Professionnel vă
pregăteşte pentru a deveni un
manager complet în 2 sesiuni
indispensabile în acest scop,
managementul echipei şi
managementul salonului.

15

STAGIU DE FORMARE

VÂNZARE & COMUNICARE
CONSULTANȚĂ
pentru
revânzare

NOU
Nivelul 2:
Aprofundat

OBIECTIV

Dobândirea reflexelor
indispensabile pentru
a face recomandări
cu uşurinţă clientei
şi pentru ca ea să-şi
continue parcursul de
frumuseţe acasă.
Tehnică de revânzare

COMUNICAREA
Cu clienta

C.A.R.E

Clientele Adoră
Recomandările şi
Explicaţiile

NOU
Nivelul 3:
Expert
Recunoaşterea
comportamentului
consumatoarelor
în salon pentru o
comunicare mai bună.
Propunerea cea mai
adaptată de serviciu
pentru creşterea cifrei
de afaceri în salonul de
coafură.

Recomandările, mereu la
baza dezvoltării vânzărilor,
trebuie să fie parte
integrantă a meseriei
dumneavoastră.
Doriţi să vă dezvoltaţi
competenţele în materie de
recomandări şi consiliere şi
să creşteţi nivelul vânzărilor
de produse de îngrijire
sau de styling în salonul
dumneavoastră?
Discutaţi cu Reprezentantul
dumneavoastră!

» Cuvinte cheie
necesare pentru Serie
Expert
» Aplicare tratament
tehnic
» Recomandări în
fiecare etapă a vizitei în
salon
» O jumătate de zi de
jocuri interactive

DURATĂ/
PREŢ
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1 zi / 09:30-18:00
300 RON (TVA inclus)

» Comportamente şi
comunicare coaforclientă
» Limbajul culorilor
pentru a identifica mai
bine dorinţele clientei
» Analiza propriilor
puncte forte şi slăbiciuni
în comunicare
» Adaptarea
comunicării în funcţie
de comportamentul şi
atitudinea clientei

1 zi / 09:30-18:00
500 RON (TVA inclus)

C.A.R.E.
O nouă metodă de abordare
a vânzării în salon pentru
a dobândi: cunoştinţe
specifice, atitudine pozitivă,
aptitudini în recomandarea
produselor.
O nouă metodă de educaţie:
stagii de formare rapide în
salon sau stagii de formare
de o oră.
Distractive şi interactive,
aceste stagii de formare
vă vor da încredere în
aptitudinile dvs. de a face
clientelor recomandări
fondate şi cu multă uşurinţă.

STAGIU DE FORMARE

MANAGEMENT
MANAGEMENTUL

MANAGEMENT

Echipei - 3 Module

Salon (6 module)

CONSTRUCȚIA

COEZIUNEA

DINAMICA

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Echipei

Nivelul 1:
Indispensabil

Echipei

Nivelul 1:
Indispensabil

Identificarea şi
afirmarea rolului
dumneavoastră de
manager:
» Asimilarea noii funcţii
de conducere,
reperând condiţiile
de reuşită ale unei
echipe de lucru
şi consolidânduvă autoritatea, prin
intermediul
tehnicilor
de conducere.
» Faţă în faţă cu
responsabilităţile
dumneavoastră:
misiunea şi
rolul managerului,
poziţia asistentului
managerului
» Stabilirea listei de
priorităţi

Identificarea
capacităţilor de
creaţie ale unei echipe
performante:
» Identificarea
metodelor de
funcţionare a unei
echipe
» Capacitatea
de optimizare a
funcţionării echipei
dumneavoastră.
» Capacitatea de a
stabili o coeziune
a echipei pentru
performanţe
crescute.

În echipă

Nivelul 1:
Indispensabil

Nivelul 2:
Aprofundat

O mai bună înţelegere a
echipei dumneavoastră,
călăuzirea ei către
succes:
» Deprinderea de a
observa echipa luând
în considerare cele 6
elemente constitutive
ale unui grup de lucru
(Bales)
» Realizarea unui
diagnostic de calitate
al echipei pentru
a-i înţelege mai bine
mecanismele umane
de funcţionare şi
interacţiunea dintre
oameni.
» Punerea în valorea a
calităţilor echipei
dumneavoastră
pentru a o conduce
către succes.

Se adresează patronilor
și managerilor de salon,
punând accent pe
rafinarea competenţelor
de manager în:
» Evaluarea sănătăţii
economice
a salonului
dumneavoastră.
» Analiza şi înţelegerea
comportamentului
clientelei
» Animarea şi
promovarea tuturor
serviciilor
» Identificarea stilului
de management
» Instrumentele
destinate dinamizării
şi motivării echipei
dumneavoastră.
(întâlniri, reuniuni,
formări...).

3 zile / 09:30-18:00 / 1984 RON (TVA inclus)

6 zile / 09:30-18:00
2999 RON
(TVA inclus)
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THE MAKE OFF
Tendințe 2011

În fiecare sezon Coaforii Ambasadori îşi pun
talentul la încercare şi fiecare interpretează în
felul său paleta de nuanţe a Colecţiei. Fiecare
dintre ei interpretează tendinţele și fiecare
vine cu idei de colorare „pret-a-porter”
dedicate tuturor femeilor.

FLORIN NOJE
AMBASADOR L’OREAL PROFESSIONNEL ROMÂNIA

RĂZVAN DOBRESCU
AMBASADOR L’OREAL PROFESSIONNEL ROMÂNIA

Veniţi să descoperiţi aceste interpretări cu
ocazia seratelor noastre de prezentare a
Colecţiilor și deveniți astfel un maestru al
culorilor!

GEORGE SOARE
AMBASADOR L’OREAL PROFESSIONNEL ROMÂNIA
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INTERPRETĂRI TENDINȚE
2011
FLORIN NOJE

AMBASADOR L’OREAL PROFESSIONNEL
SALON MANIFEST

RĂZVAN DOBRESCU

AMBASADOR L’OREAL PROFESSIONNEL
SALON YVONE

GEORGE SOARE

AMBASADOR L’OREAL PROFESSIONNEL
SALON TRIBUTE
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Academia L’Oreal Professionnel România
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