FRAMESI FASHION PREVIEW
Скъпи приятели,
Имаме удоволствието да ви поканим на технически семинар на

FRAMESI, със специалното участие на Оскар Бролис на 14.04.2010г.

в София.
Както всяка пролет и тази година сме поканили един от Топ коафьорите на
Framesi да ви представи нови идеи в подстригванията, разработени от
Framesi ITALIAN STYLE и Italian Style Еnergy

Оскар Бролис продължава семейната традиция. Той има успешна
кариера както като стилист, така и като учител.

Салонът – Оскар Бролис е съосновател на просторен салон в Бергамо. В
модерна и изискана атмосфера Оскар предлага красота и мода за коса,
посрещайки нуждите на всеки клиент. Неговото вродено въображение и
опитът му в Italian Style Framesi са в основата на успеха му.

Обучението – Оскар е подготвен в Академията в Бергамо, където става
Мениджър по Мода, Арт Директор и учител и част от националната
„U.N.F.A.A.S.”Академия с диплом за 10 години. След сътрудничество с
няколко компании той открива Framesi и Italian Style-групата. Неговата
кариера е в повратната си точка. В групата Оскар открива мотивация и
стимул да израстне в професионална и лична посока, мотивация, която не
е загубил вече повече от 12 години.

Проектите – да среща нови хора, да научи повече, да повиши знанията и
уменията си. Неуморен е в старанието си да научи повече, да пътува, да
разпространява стила и техниките на Italian Style Framesi, които сега са
познати и приети в цял свят като ефективни и рационални.

ПРОГРАМА 14.04.2010
09.00 Официален старт на семинара – Добре дошли
09.15 История Framesi и Italian Style

9:30

Информация за перманентните и деми-перманентните оцветители на
Framesi Framcolor 2001 и Eclectic

10.30 Тенденции от Italian Style – подстригвания – 3 модела
12:00 Пауза
12:45 Тенденции Energy – подстригвания – 3 модела
14:00 Официална прическа.
15.00 Раздаване на дипломи

Цена на семинара: 120 лв.
В цената се включват:
Диплома
Комплект каталози с прически „Energy” и „Framesi Italian Style”
Учебни книжки стъпка по стъпка за всяко от подстригванията
Постери

За всички нови клиенти:
които заредят промоционалния пакет 10+10 (10 бои Eclectic + 10
Framcolor 2001), получават отстъпка 50% от сумата за семинара
За всички настоящи клиенти:
При поръчка на продукти Framesi за периода 01.02.2010-31.03.2010 на
стойност 500 лв. – получавате отстъпка 50% от сумата за семинара
За тези, които направят поръчка на продукти Framesi за периода
01.02.2010-31.03.2010 на стойност 1 500 лв. – получават бонус 150 лв., 120
лв. от които могат да използват за семинара.
За повече информация ни потърсете на тел: 02/ 962 02 23; 02/ 962 02 73;
052/626294; 052/654747
* Организаторите си запазват правото на промени в програмата

