
GOLD
CUT&COLOR
SZKOLENIE ZE STRZYŻEŃ I
KOLORYZACJI 
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY        
2 DNI

OFERTA SZKOLENIA

TRENING I  KONSEKWENCJA CZYNIĄ MISTRZÓW



OPIS SZKOLENIA
 GOLD CUT&COLOR                             /2 DNI/

Kolejny krok to złoty krok! Szkolenie
wprowadza w zaawansowany
program tworzenia l ini i  ciecia i
gradacji .  Świadome i  w pełni
kontrolowane budowanie kształtu to
kolejny etap budowania
funkcjonalnego i  kreatywnego
warsztatu.  Uczestnicy zostaną
wprowadzeni w świat rozszerzonej
teori i  fryzjerstwa. Zapoznają się z
gradacją i  kontrolą uniesienia
włosów. Poszerzą wiedzę z zakresu
podziałów, cięć i  sekcji  strzyżeń. 
 Pokażemy, jak wykonać idealne
rozjaśnienie,  jak zrepigmentować
włosy,  aby nie pojawiły się
niespodzianki podczas
przyciemniania,  jak np. nierówny czy
zielony odcień włosów. Skupimy się
na płynnych przejściach
kolorystycznych, chcąc naturalnie
stonować refleksy czy panele,  by nie
odcinały się od pozostałych
koloryzacji .  Wszystko dopełni
perfekcyjne wykończenie fryzury
poprzez suszenie i  styl izacje.



CEL SZKOLENIA
GOLD CUT&COLOR                        /2 DNI/

PORUSZANE ZAGADNIENIA

rozmowa i  obsługa kl ienta
kości czaszki i  korygowanie kształtu
twarzy
tworzenie techniki  l ini i  cięcia
sekcje i  l inie
tworzenie podziału
gradacja,  stopnie gradacji
kontrola cięcia
rozjaśnianie
przyciemnienie
gradacja koloru (przejścia
kolorystyczne)
pojaśnienia
elementy dekoloryzacji
styl izacja,  suszenie i  modelowanie
włosów



GOLD CUT&COLOR                             /2 DNI/

UMIEJĘTNOŚCI

uczestnik samodzielnie i  profesjonalnie
rozmawia z kl ientem
fryzjer potrafi  wybrać idealną fryzurę
dla kl ientki
świadomie tworzy podziały i  sekcje na
odpowiednim poziomie zaawansowania
doskonale radzi sobie z technikami
gradacji
fryzjer pozna tajniki  rozjaśniania i
będzie potrafi ł  dobrać idealny produkt
do danej techniki
potrafi  pracować z włosami,  które
wymagają repigmentacji ,  dowie się,
jakich produktów używać, aby kolor był
trwały i  nie pojawiały się niepożądane
odcienie
wykonuje pojaśnienia na włosach
naturalnych czy farbowanych
pozna podstawowe etapy procesu
dekoloryzacji
idealnie wykorzystuje narzędzia do
suszenia i  styl izacji ,  rozwijając
potencjał  kreatywny

EFEKTY KSZTAŁCENIA

ma ogólną i  szczegółową wiedzę na
temat koloryzacji  i  strzyżeń damskich
nabywa wiedzę,  którą może od razu
przełożyć na codzienną pracę,
przechodzi na wyższy poziom
fryzjerstwa, dzięki praktyce pod
okiem instruktorów,
otrzymuje narzędzia ułatwiające
pracę w salonie.

Uczestnik po szkoleniu:



HARMONOGRAM SZKOLENIA
GOLD CUT&COLOR                                                                                   /2 DNI/

DZIEŃ 1                                                                       /8H/

START SZKOLENIA ORAZ ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH –
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
WYKONANIE STRZYŻENIA POKAZOWEGO PRZEZ INSTRUKTORA 
PANEL DYSKUSYJNY – PYTANIA UCZESTNIKÓW AKADEMII 

PRZERWA

WYKONANIE INDYWIDUALNYCH STRZYŻEŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW
SZKOLENIA POD OKIEM INSTRUKTORA AKADEMII MANIEWSKI 

OCENA PRACY WYKONANEJ PRZEZ KURSANTA, WSPÓLNE
PODSUMOWANIE SZKOLENIA ORAZ ROZDANIE CERTYFIKATÓW. 

10 :00-13 :00

13 :00-13 :30

13 :30-17 :30

17 :30-18 :00

START SZKOLENIA ORAZ ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH –
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
WYKONANIE KOLORYZACJI POKAZOWEJ PRZEZ INSTRUKTORA 
PANEL DYSKUSYJNY – PYTANIA UCZESTNIKÓW AKADEMII 

PRZERWA

WYKONANIE INDYWIDUALNYCH KOLORYZACJI PRZEZ
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA POD OKIEM INSTRUKTORA AKADEMII
MANIEWSKI 

OCENA PRACY WYKONANEJ PRZEZ KURSANTA, WSPÓLNE
PODSUMOWANIE SZKOLENIA 

10 :00-13 :00

13 :00-13 :30

13 :30-17 :30

17 :30-18 :00

DZIEŃ 2                                                                        /8H/



CENA
SZKOLENIA

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE

GOLD CUT&COLOR                         /2 DNI/

TERMINY SZKOLEŃ
26-27.03.2023 /  Katowice
Magdalena Krajewska

23-24.04.2023 /  Kraków
Dominika Zawadzka /  Kordian Mańkowski

2-3.07.2023 /  Warszawa
Agnieszka Mendel /  Dawid Piskorski

3-4.09.2023 /  Kraków
Amadeusz Foryś /  Kordian Mańkowski

12-13.11 .2023 /  Warszawa
Agnieszka Mendel /  Dawid Piskorski

2780 ZŁ

Cena szkolenia zawiera:  
modelki ,  certyfikat,  ramkę na
certyfikat,  lunch, poczęstunek,
kawę herbatę

Cena nie zawiera kosztów
dojazdu oraz zakwaterowania

NA SZKOLENIA PROSIMY 
O ZABRANIE WŁASNEGO
SPRZĘTU FRYZJERSKIEGO

nożyczki
pędzel
grzebień
szczotki do modelowania
suszarkę
klipsy
spryskiwacze

Aby uczestniczyć w szkoleniu
prosimy wpłatę zal iczki 50% kwoty 
7 dni od rezerwacji  na konto:

M Klub Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa 14 1240 1444 1111
0010 6932 7156

W tytule przelewu należy podać:
imię i  nazwisko kursanta,  temat 
oraz datę szkolenia.  



ZAPRASZAM DO KONTAKTU
GOLD CUT&COLOR 

 
KONTAKT 

www.akademia.maniewski .pl
akademia@maniewski .pl

533 433 703
 

Opiekun Akademii :  
Magdalena Ziaja


