
 

 

 

Скъпи приятели, 

Имаме удоволствието да ви информираме, че тази година ежегодният  

Международен  Конгрес на Фрамези ще се проведе в един от най-атрактивните 

европейски градове - Барселона, Испания. 

 

Барселона е вторият по големина град в Североизточна Испания, столица на 
автономната област Каталония и административен център на провинция Барселона. 
Градът е домакин на много международни събития, сред които ХХV-те летни 
Олимпийски игри през 1992 година. Маври и франки на няколко пъти завладяват 
Барселона и градът още пази следа от преминаването им в особеностите на по-старата 
си архитектура.  

Предлагаме Ви незабравимо преживяване заедно с приятели и колеги, съчетано с 

изключително полезни семинари за нови техники и модни тенденции 2011. 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС FRAMESI 2010 

   

БАРСЕЛОНА 12.09.2010-16.09.2010 

Catalonia Barcelona Plaza 

Plaza Espana, 6-8, 08004 Barcelona - 93 426 26 00  

http://barcelonaplaza.barcelonahotels.it 

Внушителната сграда се намира на Plaza España, в близост до Фира де Барселона 

Конферентен и изложбен център, в един от главните бизнес райони на града.  



Има отлични връзки както с метро, така и с автобус, а в допълнение, съвсем близо до 

хотела има пряка автобусна линия до летището 

 

ПРОГРАМА 

12.09.2010г./неделя/  Пристигане на чуждестранните гости, регистриране на 

рецепцията на хотела. 

Свободен ден /обяд и вечеря не са включени в цената/. 

12.09.2010г. /неделя/  22:30ч. - ДОБРЕ ДОШЛИ В БАРСЕЛОНА – музикално парти – 

 официално откриване на Международния Конгрес на FRAMESI 2010 

Нощувка 

 

13.09.2010г. /пон./       10:00-12:30ч. – ITALIAN STYLE – колекция 2010-2011 – нови 

  идеи, дизайн и мода - вдъхновени решения от най-висока класа 

14:30-16:30ч. - TRONCONE HAIR DIFFUSION ACADEMY – англосаксонски 

стил с италианско докосване. От класиката до супер-модерното чрез 

универсални техники. 

Обяд и вечеря не са включени в цената. 

Нощувка 

14.09.2010г. /вторник/ 10:00ч. – ENERGY – колекция 2010-2011 –  „Стилът на улицата” и 

    новаторски техники за високо въздействаща мода 

14:30-17:00ч. - CD FASHION by CLAUDIO DE CICCO – цвят и 

синергия. Подстригване, движение и стилизиране, за съблазнителен 

цвят. 

15:30ч. – Международен специален гост  

Обяд и вечеря не са пр едвидени 

23:00ч. – Вечер с музика в „OPIUM MAR”  - изключително 

местоположение, с изглед към брега, универсално място за почивка и 

срещи, с голяма морска тераса, и бар-клуб отворен през цялата нощ. 

Трансферът не е включен в цената 

Нощувка 



15.09.2010г. /сряда/     Свободен ден /обяд и вечеря не са включени в цената/. 

 Нощувка 

16.09.2010г. /четвъртък/: Заминаване 

На разположение за провежданите семинари - Palau de Congressos de Barcelona - голям 

конферентен център, разположен в живописна и изпълнена с атмосфера област, на 5 

минути пеша от Catalonia Barcelona Plaza. 

 Цена за фризьори – 700 евро + самолетен билет  

Окончателно записване за участници на конгреса е до 15.06.2010 

За повече информация ни потърсете на тел: 02/ 962 02 23; 02/ 962 02 73; 

052/626294; 052/654747 

 

 

 

 


