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Autorskie szkolenie Macieja Maniewskiego,
podczas którego poznasz innowacyjne
techniki ,  uproszczone systemy pracy
salonowej,  mechanizmy kontroli  własnej
pracy i  związanej z nimi postępów.
Szkolenie wzbogacone jest również o
elementy dotyczące podstaw skutecznej
komunikacji  z kl ientem.
Warsztat ma udoskonalić codzienną pracę
salonową. Nie tylko poznajemy i  trenujemy
funkcjonalne rozwiązania,  ale skupiamy się
na przypomnieniu zagadnień związanych z
l iniami cięcia i  kształtami.  Wypracujemy
proste i  skuteczne techniki  unoszenia
włosów, skupimy się też na zagadnieniu
przekierunkowania włosów, które jest
bardzo częstym błędem podczas strzyżenia
i  wydzielania poszczególnych sekcji  i  pasm.
Maciej  Maniewski wzbogacił  program
szkolenia o przegląd najpopularniejszych
trendów. Uwagę poświęcimy technikom
cięcia grzywek, wydzielania poszczególnych
pasm w odniesieniu do kształtów twarzy.
Przygotujemy Cię również do pracy ze
szczególnie wymagającymi kl ientami.
Będziemy trenować formy cięć,  które na co
dzień rzadziej  wykorzystujesz,  a dotycząc
np. długich włosów i  technik ich
prawidłowego cieniowania.  Szkolenie
pobudzi Twoją wyobraźnię i  rozwinie
kreatywność.  Metody dydaktyczne Macieja
Maniewskiego pozwolą wyjść ze starych, nie
zawsze dobrych schematów i
przyzwyczajeń.  Dzięki zaproponowanym
rozwiązaniom codzienna praca stanie się
łatwiejsza i  przyjaźniejsza.
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  PORUSZANE ZAGADNIENIA

rozmowa z kl ientem jako narzędzie
weryfikacji  oczekiwań i  ustalenia celu
pracy fryzjera,
schemat zwiększający procent
satysfakcji  fryzjera i  kl ienta podczas
procesu doboru fryzury:
oceniam, opisuję,  proponuję,
plan pracy i  wybór technik strzyżenia,
nauka precyzyjnej pracy i  samokontroli ,
zagadnienia i  odróżnienie głównych
technik strzyżeń,
kontrola podstawowych błędów we
fryzjerstwie – uniesienie i
przekierunkowanie,
l inia – przypomnienie techniki  l ini i  jako
zewnętrznych kształtów długości ,
gradacja – przypomnienie technik
gradacji ,  stopniowanie włosów, kształt
zewnętrzny i  wewnętrzny,
cieniowanie – przypomnienie głównych
technik cieniowania,  analiza dynamiki
włosów,
system numeryczny – przypomnienie
prawidłowych technik wyciągania pasm
sekcji  strzyżenia,
dopasowanie fryzur do budowy czaszki i
kształtów twarzy;  przypomnienie
techniki  kontry na twarzy lub objętości i
dynamiki włosów,
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UMIEJĘTNOŚCI

słuchanie potrzeb kl ienta w sposób,
który gwarantuje osiągnięcie
zamierzonego efektu,
zrozumienia systemu skutecznej
argumentacji ,  aby kl ient miał pełną
świadomość,  dlaczego skierowana do
niego propozycja jest taka,  a nie inna,
system efektywnego planowania pracy,
kontroli  pracy jako elementu
gwarantującego jakość i  precyzję,
zrozumienia różnic,  które wynikają z
poszczególnych techniki  strzyżeń,
wykorzystanie i  dopasowanie
odpowiednich z nich,
unikania błędów w technikach
uniesienia i  przekierunkowania,
kontroli  długości włosów i  kształtu
fryzury połączona z el iminacją
podstawowych błędów np. l ini i  do
cięcia,

podziały jako rozdzielenie technik
strzyżenia /  dynamika fryzury,
modne elementy w strzyżeniach;
dopasowanie podziałów i  technik do
obowiązujących trendów np.
wydzielanie grzywki,  zmiana dynamiki
klasycznych form,
prawidłowa pozycja ciała podczas
strzyżenia – 
techniki  cięcia włosów – kompaktowa,
punktowa, kanałowa – zastosowanie i
różnice między nimi,
techniki  suszenia – przypomnienie
podstawowych technik suszenia.
styl ing i  elementy styl izacji
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kontroli  obciążenia lub uniesienia
połączona z el iminacją błędów
dotyczących zbyt ciężkich form, lub
spłaszczonych,
kontroli  prawidłowego doboru technik
cieniowania do kształtu głowy i  f inalnej
propozycji  strzyżenia,  unikanie częstych
błędów,
kontroli  pracy w przestrzeni i  łączenia
pasm, by uzyskać zamierzony efekt
wykorzystania odpowiednich podziałów,
by połączyć ze sobą różne sekcje lub
oddziel ić ,  tworząc dyskoneksje,
zróżnicowania w strzyżeniach;
świadomość pracy na technikach przy
aktualnych trendach,
wykorzystanie podziałów do tworzenia
modnych strzyżeń z elementem
grzywek – dopasowanie ich do
kształtów twarzy,
korekcji  złej  postawy przy pracy,  która
może stanowić zagrożenie dla
wykonywanych technik strzyżenia,
dopasowania technik suszenia w
zależności od stref ostrzyżonych
włosów,
dopasowania styl ingu do suszenia,  jak i
technik wykańczania fryzury.
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DZIEŃ 1                                                                       /8H/

DZIEŃ 2                                                                        /8H/

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

PRZERWA

WYKONANIE INDYWIDUALNYCH STRZYZEŃ PRZEZ
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA POD OKIEM INSTRUKTORA
AKADEMII MANIEWSKI

OCENA PRACY WYKONANEJ PRZEZ KURSANTA, WSPÓLNE
PODSUMOWANIE SZKOLENIA

10 :00-14 :00

14 :00-14 :30

14 :30-17 :30

10:00-11 :00

11 :00-13 :00

13 :00-13 :30

13 :30-15 :00

17 :30-18 :00

WYKONANIE STRZYZENIA POKAZOWEGO PRZEZ INSTRUKTORA 
PANEL DYSKUSYJNY – PYTANIA UCZESTNIKÓW AKADEMII 

WYKONANIE INDYWIDUALNYCH STRZYZEŃ PRZEZ
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA POD OKIEM INSTRUKTORA AKADEMII
MANIEWSKI

PRZERWA

WYKONANIE STRZYZENIA POKAZOWEGO PRZEZ INSTRUKTORA 

WYKONANIE INDYWIDUALNYCH STRZYZEŃ PRZEZ
UCZESTNIKÓW SZKOLENIA POD OKIEM INSTRUKTORA AKADEMII
MANIEWSKI

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

15 :00-17 :30

17 :30-18 :00



CENA
SZKOLENIA

INFORMACJE
ORGANIZACYJNE
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TERMINY SZKOLEŃ
16-17.04.2023 /  Kraków
4-5.06.2023 /  Warszawa
27-28.08.2023 /  Gdynia
17-18.09.2023 /  Warszawa
24-25.09.2023 /  Wrocław
8-9.10.2023 /  Katowice
5-6.11 .2023 /  Kraków

Wszystkie szkolenia prowadzi
Maciej  Maniewski

KONTAKT
www.akademia.maniewski .pl

akademia@maniewski .pl
533 433 703
Opiekun Akademii :  Magdalena Ziaja

2490 ZŁ

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

Cena nie zawiera kosztów
dojazdu oraz zakwaterowania

NA SZKOLENIA PROSIMY 
O ZABRANIE WŁASNEGO
SPRZĘTU FRYZJERSKIEGO

nożyczki
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.  
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