FRAMESI FASHION PREVIEW
Есен – Зима
2010
SPRING – SUMMER ЕЕЕЕееееееееееееееееееCOLLECTION 2009
Колекция пр

Скъпи приятели и партньори,
Имаме удоволствието да ви поканим на технически семинар на най-

големия производител на професионална козметика за коса в Италия –

FRAMESI на 16.11.2009г. в зала „Пловдив” в Интерпред-Световен
Търговски Център София – бул. „Драган Цанков” №36
Както всяка есен и тази година ще ви представим новите тенденции в

цветовете и подстригванията за сезон есен-зима – Next Dandy от Italian
Style и Future Folk на Italian Style Energy.

Next Dandy представя прически, вдъхновени от модните колекции
за сезона на Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и Chanel, които
пресъздават визията на новите „контета”и „франтове”. В дамските облекла
присъстват типично мъжки аксесоари, какъвто е папионката. Строгите линии
са съчетани с ефирни материи. Кодовата дума е „Безгрижие”.

Играта този сезон е „възкръсване на миналото”, черпене на нови идеи
от нещата, които от години ни заобикалят. Футуристични форми, вдъхновени
от античността, старомодни детайли в нов модерен вариант.

Future Folk e колекция, вдъхновена от модните идеи за сезона есензима на Dior, Ralph Loren, Cavalli и Kenzo, където материите са потежки и плътни, облеклата са многопластови, аксесоарите са с етно
елементи. Оптимизъм, динамика и любопитство са ключовите думи, които
отразяват света на пътешествието, което може да те отведе на далече или
просто да ти покаже посоката към собственото ти сърце.
Тази колекция ви дава възможност да създадете и носите прическата, която
ще ви направи различни и независимо дали пътувате на далеч или се возите
в метрото ще накара хората около вас да ви загледат с усещането, че сте
човек с уникален характер.

ПРОГРАМА
10.30

Представяне и увод

10.40

Нови идеи за развитие на фризьорския бизнес – Концепцията
Morphosis Spa

12,10

Представяне на колекцията „Next Dandy” на Framesi Italian Style детайлно подстригване на модели.

13.10 Кафе пауза
Представяне на колекцията “Future Folk” на Italian Style Energy 14.10 детайлно подстригване на модели. Презентация на новите руси
цветове – Framcolor 2001 Earth Colors
16.10

Официална прическа и представяне на стилизиращите серии на
Framesi – I.Dentity и BY

17,10 Въпроси и отговори
17.40 Връчване на дипломи

Цена на семинара: 80 лв.
В цената се включват:
1.
2.
3.
4.
5.

Комплект каталози с прически „Next Dandy” и “Future Folk”
Учебни книжки стъпка по стъпка за всяко от подстригванията
Комплект постери с новите тенденции „Next Dandy” и “Future Folk”
Еднократна отстъпка от 15% при поръчка до края на годината
Тестери на Morphosis

Очакваме ви, за да споделим заедно това уникално събитие, което ще Ви
зареди с идеи и енергия, ще ви вдъхнови и ще Ви помогне да преоткриете
красотата и креативността на своята професия. Ще ви направи още поинтересни и предпочитани от Вашите клиенти и може би ще Ви
предизвика да се влюбите във Framesi и екипа, който създава толкова
красота и мода за Вас и Вашите клиенти!!!
За повече информация ни потърсете на тел: 02/ 962 02 23; 02/ 962 02
73;056/828667;052/654747;052/626294
* Организаторите си запазват правото на промени в програмата
**Отстъпката важи за цени по ценова листа

