Програма Франк Брорман (Wella Top Stylist)
/www.frank-brormann.de/
„Frank Brorman Powered By Color Touch Tour”

09.10.09 – 10.09.09

1. Програма:
09.10.2009г. (петък) – Коктейл с представяне на прет-а-порте колекция на Франк
Брорман
Място на събитието: гр. София, „Интерпред”, бул. „Драган Цанков” № 36
Вход: С покани
 19:00ч. – 19:30ч. Посрещане на гостите
 19:30ч. – Приветствени думи към гостите от организаторите - фирма
„София-Велл”
 19:40ч. – Начало на представянето на прет-а-порте колекцията „Чудото на
децата”, разработена от Франк Брорман (Wella Top Stylist) съвместно с
Wella Top Team – България. Демонстрация на атрактивната техника „360˚
Volume Cut Technique”.

10.10.2009г. (събота) – Семинар с лектор Франк Брорман
Място на събитието: гр. София, „Интерпред”, бул. „Драган Цанков” № 36
Вход: С покани


10:00ч. – 10:45ч. - Франк Брорман представя „Концепция за управление
на салон”



10:45ч. – 11:00ч. – Пауза

 11:00ч. – 13:00ч. – Практическа работа

Демонстрация на техники от Франк Брорман - „360˚ Volume
Cut Technique”; „Креативни прически с Color Touch”



13:00ч. – 14:00ч. – Обедна почивка



14:00ч. – 16:00ч. – Втора част на семинара с Франк Брорман



Връчване на дипломи

2. Цена на за присъствие на двете мероприятия (коктейл + представяне на
колекция на 09.10.09 и семинар на 10.10.09) – 100 лв.
3. Цената включва всичко указано в т.1, както и диплома, подписана лично от
Франк Брорман.

4. При заплащане на сумата, получавате покана (пропуск), която сте длъжни да
носите със себе си и на двете мероприятия.
Визитка Франк Брорман :
Магията на обикновените неща е в детайлите, това е корпоративната философия на Frank Brormann и се
практикува ежедневно в салоните, фризьорското училище “Campus” с клиенти , курсисти и служители .
Frank Brormann стартира своята изключителна кариера заедно с петима негови партньори през 1988 г.
Днес повече от 70 високо мотивирани служители работят в 5-те салона и в фризьорското училище.
Frank Brormann е роден през 1966 г.
Работил е съвместно с Patrick Cameron в Лондон.
През 1996 г. той става стилист на Wella и се появява на национално и международно равнище в множество изложения
, семинари и други събития.
Той развива концепции и техники за повече обем на фина коса както и Wella Trend Vision за представяне на бъдещи
тенденции.
Развива концепцията “Campus” за нестандартни и екстравагантни прически на младите хора.
1985-1987
Обучението , фризьорски салон в училището по фризьорство “Meininghaus”.Стажант в “Michaelis” в Кьолн
1987
Стилист в академията “ Junge & Michaelis”
1988
Майстор, преглед през декември в Дюселдорф, Топ стилист на Pierre Alexandre в Лондон, показват изяви с Patrick
Cameron в Англия и Аржентина
1994
Стилист с Vidal Sassoon в Хамбург
Август 1995
Отваря втори салон
От 1996 г. насам
Топ стилист на Wella
От 1999 г. насам
Представя “Wella” на международната сцена
2003
Публикуване на книгата: “Ако косата е добре , всичко е добре”
2005
Обръщане на 360: подстригване с бръснач
2006
Отваря трети салон
Публикуване на втора книга на английски

Тел за информация и записване : 052/654747

