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Ο κλάδος μας δεν μένει ποτέ στάσιμος. 
Προχωράει. Προχωράμε. Μαζί.

Αυτό σημαίνει ότι στηρίζουμε το μέλλον 
του κλάδου μας, οικοδομώντας μια 
παγκόσμια κοινότητα κομμωτικής με την 
οποία μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για  
τα μαλλιά.

Όταν συνεργάζεστε μαζί μας, σας 
παρέχουμε τα εργαλεία και την 
υποστήριξη που χρειάζεστε σήμερα, για 
να γίνετε ο κομμωτής που θέλετε να είστε 
αύριο. Πώς το κάνουμε αυτό.

/

SIMON  
ELLIS

INTERNATIONAL 
CREATIVE DIRECTOR

@thesimonellis
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Μέσω της παγκόσμιας κλάσης εκπαίδευσης  
που προσφέρουμε, η οποία εξελίσσεται 
συνεχώς προκειμένου να παραμείνετε 
ενημερωμένοι καθώς αναπτύσσετε 
δεξιότητες και γνώσεις που ενισχύουν εσάς 
και το κομμωτήριό σας.

Καταλαβαίνουμε ότι η διαδρομή που 
ακολουθεί κάθε κομμωτής είναι μοναδική. 
Γι’ αυτό και οι προσφορές  
μας είναι εξατομικευμένες, έτσι ώστε  
να σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε  
τη δική σας.

/ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
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Το 2023 φέρνει μια νέα χρονιά ανάπτυξης 
και ευκαιριών καθώς συνεχίζουμε να 
γιορτάζουμε την  
τέχνη των μαλλιών και την αξία  
της αληθινής δεξιοτεχνίας.

Η παθιασμένη ομάδα μας συνεργάζεται 
με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη του 
χαρτοφυλακίου μας, το οποίο αποτελείται 
από διαφορετικά εμπορικά brand. 
Μικροαλλαγές, βελτιώσεις και υπεύθυνη 
αναζήτηση πόρων για τη δημιουργία 
καινοτομιών που γιορτάζουν τις τελευταίες 
τάσεις και τη μόδα.

Τα νέα σεμινάρια περιποίησης και styling 
θα σας δώσουν την αυτοπεποίθηση να 
δημιουργήσετε το διαφορετικό σε κάθε 
πελάτη που περνάει το κατώφλι του 
κομμωτηρίου σας. Από τις εξατομικευμένες 
ρουτίνες για το τριχωτό της κεφαλής και 
τα μαλλιά, την επαναστατική ψηφιακή 
διάγνωση των μαλλιών και τις αντίστοιχα 
φιλικές προς τον πελάτη, πρωτοποριακές 
σειρές προϊόντων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και στο σπίτι, οι ατομικές 
ανάγκες των πελατών σας βρίσκονται στο 
επίκεντρο κάθε εμπειρίας κομμωτηρίου.
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Ο δυναμισμός και η δέσμευσή μας  
είναι αυτά που μας ωθούν προς τα  
εμπρός καθώς συνδυάζουμε τις τεχνικές 
γνώσεις ακριβείας με τη δημιουργική 
ελευθερία και τις βιώσιμες πρακτικές 
κομμωτηρίου, θέτοντας συνεχώς νέα 
πρότυπα στην αγορά.

Ελάτε λοιπόν να μάθουμε μαζί. Βιώστε την 
εμπειρία των μαθημάτων μας και γνωρίστε 
την ομάδα των αφοσιωμένων επαγγελματιών 
μας. Μια ομάδα με πολύ εξειδικευμένες 
γνώσεις, αφοσιωμένη στην τέχνη της 
κομμωτικής, η οποία θα σας παράσχει τη 
βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεστε 
για να γίνετε ο κομμωτής που θέλετε να είστε.  

WE ARE #PARTNERSINCRAFT.

/ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ  
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΑΣ 
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Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ για να πετύχετε την 
τεχνική αρτιότητα στην τέχνη σας.

Υιοθετήστε καινοτόμα 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ που προσφέρουν 
αξιόπιστη απόδοση.

Νιώστε πιο δυνατοί με ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
για το κούρεμα, το χρώμα και το  
styling - ανανεωμένες και με βάση  
τις τελευταίες τάσεις.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ 
ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΧΕΙ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΕΣΑΣ,  
ΤΟΝ ΚΟΜΜΩΤΗ...
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ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟ  
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ. 

Κατανοούμε ότι η εξειδίκευση στον τομέα της 
κομμωτικής απαιτεί συνεχή εξέλιξη του portfolio 
των επαγγελματικών μας προϊόντων. Είμαστε 
ένας πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών που 
παρέχει την καλύτερη εκπαίδευση στην κατηγορία 
του σε κάθε τομέα & επίπεδο εξειδίκευσης, τόσο 
διαδικτυακά όσο και δια ζώσης.

/

Business & Digital

Συμβουλευτική

Βιωσιμότητα 

Essential Looks

Ποικιλομορφία

Δημιουργικότητα

Essential Skills 
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Καθώς στηρίζουμε και τροφοδοτούμε 
την προσωπική σας ανάπτυξη, το 
ψηφιακό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα 
σας προσφέρει προσιτή εκπαίδευση 
ώστε να μπορείτε να μαθαίνετε όταν 
και όπως σας ταιριάζει περισσότερο! Η 
νέα και βελτιωμένη ASK eAcademy, τα 
διαδικτυακά εργαλεία και το περιεχόμενο 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – καθώς 
και το πάντα δημοφιλές ASK Education 
Blog– εμπνέουν τη δημιουργικότητα 
και σας βοηθούν να ξεκλειδώσετε τις 
πραγματικές σας δυνατότητες!

/
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΡΥΘΜΟ
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Σας καλωσορίζουμε στο μέλλον της 
εκπαίδευσης. Σχεδιασμένο από κομμωτές 
για κομμωτές. Το ASK eAcademy 
ανανεώθηκε για να σας προσφέρει μια 
πιο δυναμική προσέγγιση στη μάθηση. 
Η δύναμη της εκπαίδευσης βρίσκεται 
πραγματικά στα χέρια σας.  
Η ολοκαίνουργια εμπειρία μάθησης  
που προσφέρουμε επιδιώκει να φέρει την 
επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο 
μαθαίνετε την τέχνη σας. Ανεξάρτητα από 
το αν ψάχνετε για έμπνευση ή για πρακτική 
εξάσκηση, έχουμε φροντίσει για όλα.

ASK eACADEMY

/
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Η δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα μας, 
προσφέρει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά 
βίντεο, οπτικοακουστικές παρουσιάσεις και 
ευκαιρίες συνδυαστικής μάθησης.

Αποκτήστε νέες δεξιότητες στον δικό σας 
ρυθμό με το ASK eAcademy:

• Εμπνευστείτε

•  Εύκολη πρόσβαση σε βασικές 
πληροφορίες

•  Πρόσβαση σε  online events με 
ταλαντούχους κομμωτές της περιοχής

•  Σύνδεση με μια παγκόσμια κοινότητα 
ανθρώπων με παρόμοιο τρόπο σκέψης
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Συνδυάζουμε τη δια ζώσης και την 
ψηφιακή εκπαίδευση προκειμένου 
να εμπλουτίσουμε τη μαθησιακή σας 
εμπειρία. Προσφέρουμε μια ποικιλία 
μαθημάτων κομμωτικής που θα σας 
επιτρέψουν να βελτιώσετε τις δεξιότητές 
σας. Μάθετε με τον τρόπο που σας 
ταιριάζει μέσα από ένα εξατομικευμένο 
ταξίδι μάθησης έτσι ώστε να πετύχετε 
τους στόχους σας. Στη συνέχεια, 
παρακολουθήστε την πρόοδό σας 
μέσω νέων μαθημάτων και μαθησιακών 
διαδρομών. Με την ολοκλήρωση κάθε 
μαθήματος, δοκιμάστε τις γνώσεις σας 
και τέλος ανταμειφθείτε με σήματα και 
πιστοποιητικά.

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε 
έμπνευση και αυτοπεποίθηση. Κάντε τα 
όνειρά σας πραγματικότητα και γίνετε ο 
κομμωτής που θέλετε να είστε.

Πάρτε την επιτυχία στα χέρια σας.

/
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
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Η Εμπειρία Συνδυαστικής Μάθησης έχει 
σχεδιαστεί με σκοπό να σας παρέχει 
υποστήριξη όπου και όποτε το χρειάζεστε. 
Είτε δια ζώσης μέσω πρωτοποριακών 
σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων στο 
κομμωτήριο, είτε ψηφιακά με εμπνευσμένες 
συμβουλές & μυστικά στα προφίλ μας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη νέα και 
βελτιωμένη πλατφόρμα eAcademy - με 
μαθήματα στα οποία ο ρυθμός μάθησης 
καθορίζεται από τον εκπαιδευόμενο, 
διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

/
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Χάρη σε έναν μεγάλο αριθμό Ακαδημιών 
και συνεργαζόμενων χώρων στον κόσμο, 
η Schwarzkopf Professional είναι σε 
θέση να σας παρέχει ένα περιβάλλον 
έμπνευσης στο οποίο φρεσκάρονται 
δεξιότητες, γεννιούνται τάσεις και 
εδραιώνονται σχέσεις.

Όλοι οι χώροι έχουν σχεδιαστεί με σκοπό 
να πυροδοτήσουν το πάθος σας για την 
κομμωτική καλωσορίζοντάς σας στον 
κόσμο της εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Οι Ακαδημίες είναι σχεδιασμένες ώστε να 
αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου 
διεθνούς δικτύου δημιουργικών γνώσεων.

/
ASK ACADEMY 
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Στη Schwarzkopf Professional, η ανάπτυξη 
και η ενίσχυση των ομάδων Εκπαίδευσης 
αποτελεί την πιο σοβαρή επένδυσή 
μας για ένα επιτυχημένο μέλλον. Το 
Capability Programme δημιουργεί 
ομάδες Εκπαίδευσης που είναι δυναμικές, 
δημιουργικές και μοναδικές στον κλάδο.

Είναι ένα πλάνο προοδευτικής 
εξέλιξης που θέτει τα πρότυπα για νέες 
προσλήψεις, βοηθώντας έμπειρους 
εκπαιδευτές να κατακτήσουν την αριστεία 
και, εν τέλει, αναγνωρίζει και γιορτάζει 
την κορυφαία δεξιοτεχνία

/
CAPABILITY PROGRAMME

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑΣ

Ε
ΙΣ

Α
ΓΩ

ΓΗ

ASK EDUCATION /  2023 14



Cutting Edge is the only accessible, international hair competition 
for the superstars of everyday salon work. We provide a platform 
for talents to celebrate the mastery of their craft. Showcase your 
skills with wearable salon looks and increase your digital visibility, 
become part of a global hair-loving community, and help us shape 
tomorrow’s hairdressing.

So go check out @CuttingEdge on Instagram and show off your 
skills. We can’t wait!

Συμμετάσχετε στο CUTTING EDGE - 
τον προσβάσιμο, ψηφιακό διαγωνισμό 
κομμωτικής για τους σταρ των 
καθημερινών εργασιών στο κομμωτήριο. 
Παρέχουμε σε όλους τους δεξιοτέχνες μια 
πλατφόρμα όπου μπορούν να γιορτάσουν 
τις δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και το 
πάθος τους για τα μαλλιά.

Αναδείξτε τις δεξιότητές σας με look που 
μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα στο 
κομμωτήριο και αυξήστε την ψηφιακή σας 
προβολή, γίνετε μέλος μιας παγκόσμιας 
κοινότητας που αγαπά τα μαλλιά και 
βοηθήστε μας να διαμορφώσουμε το 
μέλλον της κομμωτικής.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CUTTING EDGE

/
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Η πρωτοβουλία Shaping Futures, σε 
συνδυασμό με το ίδρυμα Fritz Henkel 
Stiftung, προσπαθεί να δημιουργήσει 
ένα πιο φωτεινό, βιώσιμο μέλλον για 
κοινωνικά μη προνομιούχους νεαρούς 
ενήλικες μέσω της διδασκαλίας της 
τέχνης της κομμωτικής. Στο πλαίσιο του 
κοινού αυτού πάθους, η Schwarzkopf 
Professional έχει εισαγάγει το πρόγραμμα 
Shaping Futures σε περισσότερες από 32 
διαφορετικές χώρες, επηρεάζοντας τη 
ζωή περισσότερων από 2.600 νεαρών 
ενηλίκων.

/
SHAPING FUTURES

ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΛΛΑ 
ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΙΔΕΑ
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Αυτή η άνευ προηγουμένου επιτυχία 
οφείλεται στο ακατάπαυστο έργο 
εθελοντών από τα κομμωτήρια των 
έμπειρων συνεργατών της Schwarzkopf 
Professional, οι οποίοι προσφέρουν τον 
χρόνο, το πάθος και τις δεξιότητές τους 
αφιλοκερδώς: αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι 
από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους του 
κόσμου μπορούν να ωφεληθούν από την 
εξειδίκευσή τους στην κομμωτική για να 
χτίσουν μια επιτυχημένη καριέρα και ένα 
μέλλον το οποίο θα ορίζουν οι ίδιοι.
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COLOUR 
COLOUR 
COLOUR
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Τα σεμινάρια χρώματος έχουν σχεδιαστεί 
με σκοπό να ενισχύσουν τις δεξιότητες 
που ήδη έχετε. Φέτος δίνεται ακόμα 
μεγαλύτερη έμφαση στην ανάμειξη των 
χρωμάτων χάρη στις συναρπαστικές μας 
συνεργασίες, ενώ παράλληλα επεκτείνουμε 
τις υπηρεσίες πολυδιάστατου και 
ξανθού χρώματος που προσφέρουμε με 
εξειδικευμένα σεμινάρια και ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με 
σκοπό να ενισχύσουν και να εξελίξουν την 
προσωπική σας δεξιοτεχνία.

ΧΡΩΜΑ. ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ. ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ. 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ. 

COLOUR 
COLOUR 
COLOUR
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Η κατανόηση των βασικών αρχών του 
χρώματος είναι το πρώτο βήμα για να 
γίνετε ειδικός βαφής! Αυτό το σεμινάριο 
θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητά 
σας, καθώς σκέφτεστε τον τρόπο με 
τον οποίο τα χρώματα λειτουργούν 
και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. 
Σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων βαφής, θα σας 
καθοδηγήσουμε στη διαδικασία της βαφής 
ώστε να παρουσιάσετε τις δεξιότητές σας 
είτε σε ένα κεφάλι κούκλας είτε σε ζωντανά 
μοντέλα.

•  Βασικές γνώσεις (αρχάριοι)

•  IGORA Colour System

•  Πρακτική σε κούκλες

•  Μικρά γκρουπ

YOUR COLOUR ESSENTIALS 
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Είναι ένας ολοκαίνουριος κόσμος 
χρώματος! Το χρώμα έχει πολλές 
εκφάνσεις, από φυσικές αποχρώσεις 
μέχρι ενισχυμένους τόνους. Αυτό το 
σεμινάριο παρέχει μια ολοκληρωμένη 
εμβάθυνση στον συναρπαστικό κόσμο 
των χρωμάτων και στις θεμελιώδεις αρχές 
που διέπουν τους κανόνες τους - μόλις τις 
κατανοήσετε, η δημιουργία χρωματικών 
συνθέσεων θα είναι παιχνιδάκι! Θα 
αποκτήσετε τις δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τη δημιουργία μοναδικών 
και εξατομικευμένων χρωματικών 
συνδυασμών για να ικανοποιήσετε τις 
επιθυμίες κάθε πελάτη.

•  Τελευταία λανσαρίσματα/ trends

•   Δημιουργικές τεχνικές / αναβαθμισμένες 
γνώσεις

•  Με πρακτική όπου είναι διαθέσιμο

•  Με εμβόλιμο τμήμα Συμβουλευτικής 

/
EMERGING COLOUR TRENDS 

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΓΕΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ. 
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Γίνετε πρωτοπόροι και τελειοποιήστε τις 
δεξιότητές σας στις τεχνικές Freehand! 
Αυτό το σεμινάριο θα εστιάσει στις 
τελευταίες τεχνικές , ενθαρρύνοντάς 
σας να διευρύνετε τα όρια της 
δημιουργικότητάς σας. Ακολουθώντας 
τις σύγχρονες τάσεις στα μαλλιά, θα 
μεγιστοποιήσετε τη δημιουργικότητά σας 
λαμβάνοντας καθοδήγηση από έναν τον 
trainer, προκειμένου να δημιουργήσετε μια 
εντελώς εξατομικευμένη και σύμφωνη με 
τους κανόνες υπηρεσία για κάθε πελάτη 
του κομμωτηρίου.

•   Επίπεδο expert

•   Πρακτική σε κούκλες 

•   IGORA Vario και ξανθές αποχρώσεις,  
BLONDME Coloration

CREATIVE FREEHAND  
TECHNIQUES. RELOADED!

/
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Ήρθε η ώρα για την ανανέωση των 
δεξιοτήτων σας στη διόρθωση του 
χρώματος! Ρίξτε μια ματιά στις πιο 
απαιτητικές διαδικασίες και μάθετε 
πώς να τις προσεγγίσετε. Επιλέξτε με 
αυτοπεποίθηση τη σωστή σύνθεση 
και τεχνική για να σκουραίνετε και να 
ξανοίγετε το χρώμα των μαλλιών και 
για εφαρμογές tone on tone. Παρέχετε 
υπηρεσίες συμβουλευτικής, διάγνωσης 
και θεραπείας και γίνετε ειδικοί στα 
προϊόντα υποστήριξης που προσφέρουμε 
ώστε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των 
μαλλιών, της επιδερμίδας και του τριχωτού  
κάθε πελάτη - θα προσφέρετε ιδανικά 
αποτελέσματα χρώματος κάθε φορά 
και θα αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες του 
κομμωτηρίου σας.

•   Σεμινάριο 2 ημερών

•   Μελέτες περιπτώσεων και πρακτική  
στο δικά σας μοντέλα!

•   Για επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία  
σε όλο το πορτφόλιο της SKP

COLOUR: CORRECT & RESET

/
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Η αυθεντικότητα σημαίνει πολλά για τις 
πελάτισσές σας! Αυτό περιλαμβάνει και τα 
brand που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν. 
Εμβαθύνετε στον κόσμο του πρόσφατα 
βελτιωμένου, vegan brand μόνιμης 
βαφής tbh - true beautiful honest. Το 
πρώτο brand πολυδιάστατης βαφής για 
εξατομικευμένες εμπειρίες ομορφιάς 
με αποτελέσματα χρώματος «my hair 
but better». Οι τεχνικές πολυδιάστατου 
χρώματος όπως το balayage, το ombre, 
οι ανταύγειες, τα παστέλ ρεφλέ και οι 
εξαιρετικά λεπτές ανταύγειες (microlights) 
εξακολουθούν να κυριαρχούν στις 
υπηρεσίες κομμωτηρίου - γίνετε ειδικοί σε 
αυτές για να προσφέρετε στους πελάτες 
σας λαμπερά look και τα πιο όμορφα, 
φυσικά χρωματικά αποτελέσματα.

•   Για επαγγελματίες με αναβαθμισμένο 
επίπεδο γνωσεων

•   Με πρακτική σε δικά σας μοντέλα  
(όπου είναι εφικτό)

/
“MY HAIR BUT BETTER” COLOUR
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BACKBAR  
BACKBAR 
BACKBAR
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Επιδείξτε τις ικανότητές σας και βελτιώστε 
το look των πελατισσών σας μέσα από 
μαθήματα Backbar σχεδιασμένα για να 
εμπνέουν και να ενθουσιάζουν.

Μάθετε πώς μπορείτε να οργανώσετε ένα 
ταξίδι περιποίησης ειδικά προσαρμοσμένο 
για τους πελάτες του κομμωτηρίου σας 
και να δημιουργήσετε εντυπωσιακά 
εξατομικευμένα αποτελέσματα κάθε φορά.

ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΛΑΤΙΣΣΕΣ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ

BACKBAR  
BACKBAR 
BACKBAR
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Με την κατάλληλη υποστήριξη και τα 
σωστά προϊόντα, η υιοθέτηση οικολογικών 
πρακτικών είναι παιχνιδάκι! Με την 
υποστήριξη μιας διεθνούς κοινότητας 
επαγγελματιών με γνώσεις σε θέματα 
οικολογικού προσανατολισμού, αυτό το 
σεμινάριο θα σας βοηθήσει να κάνετε τις 
σωστές επιλογές για την υιοθέτηση πιο 
βιώσιμων πρακτικών στο κομμωτήριο.

Από τις βέλτιστες πρακτικές και την 
αποτελεσματική καθοδήγηση, μέχρι τις 
εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα 
προϊόντα και τις «καθαρές» υπηρεσίες», 
θα σας εξοπλίσουμε με όλα όσα χρειάζεστε 
προκειμένου να αναβαθμίσετε τις βιώσιμες 
επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζετε 
χωρίς συμβιβασμούς!

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

/
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Δίνουμε έμφαση στα εξατομικευμένα 
συστήματα περιποίησης υψηλής απόδοσης 
για το τριχωτό και τα μαλλιά. Το σεμινάριο 
αυτό καλύπτει τις βασικές γνώσεις για 
τη δομή της τρίχας και την κατάσταση 
του τριχωτού, προσφέρει μια εις βάθος 
κατανόηση του Fibre Clinix και Scalp 
Clinix και σας προετοιμάζει ώστε να 
προσφέρετε, σε όλες τις περιπτώσεις, 
κορυφαία, εξατομικευμένα συστήματα 
περιποίησης τόσο στο κομμωτήριο όσο 
και στο το σπίτι. Παραλλήλα εστιάζει 
και στη μεταπώληση: Θα μάθετε πώς 
να προτείνετε την ιδανική λύση για τις 
ανάγκες των μαλλιών κάθε πελάτη σας - 
γίνετε Πρεσβευτής Περιποίησης σήμερα!

/
DIAGNOSE & TREAT HEAVEN

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ 
ΟΛΙΣΤΙΚΑ
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Δημιουργήστε το διαφορετικό 
χρησιμοποιώντας τα εξαιρετικής 
απόδοσης προϊόντα μας, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες 
styling κάθε περίστασης.

Το χαρτοφυλάκιό μας είναι πιο οικολογικό 
και πιο προσβάσιμο από ποτέ, δίνοντάς 
σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε 
την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για 
να δημιουργήσετε πραγματικά μοναδικά 
χτενίσματα και επαναστατικά looks.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ 
HAIRSTYLES ΚΑΙ LOOKS ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ

/
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Μάθετε πώς να γίνετε ειδικοί στο 
στέγνωμα με το πιστολάκι: από προϊόντα 
και βούρτσες μέχρι νέες τεχνικές. 
Ξεκινώντας με τις κλασικές τεχνικές, θα 
επεκτείνουμε τις γνώσεις σας και θα σας 
διδάξουμε έξυπνους τρόπους για να 
χαρίζετε εντυπωσιακό όγκο, κίνηση και 
λάμψη στα μαλλιά. Ανακαλύψτε τη σειρά 
προϊόντων στεγνώματος με πιστολάκι της 
Schwarzkopf Professional και ακολουθήστε 
μας στο ταξίδι προς το ιδανικό τελείωμα!

Ιδανικό για αρχάριους

/
YOUR PERFECT BLOW-DRY 

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ
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Θέλετε να δημιουργήσετε τα δικά σας 
looks και να τα παρουσιάσετε ψηφιακά, 
αλλά δεν γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε; 
Θέλετε να συνεργαστείτε από κοντά και σε 
προσωπικό επίπεδο με τους Πρεσβευτές 
μας, οι οποίοι θα σας δείξουν πώς μπορείτε 
να πετύχετε ιδανικές λήψεις έτοιμες για το 
Instagram χρησιμοποιώντας τις πιο 
εξελιγμένες τεχνικές σε ζωντανά μοντέλα.

Πλεξούδες; Κοτσιδάκια; Κότσοι; Τολμήστε 
το. Σκεφτείτε αντισυμβατικά και τραβήξτε 
την ιδανική φωτογραφία για τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, απελευθερώνοντας 
τη δημιουργικότητά σας.

CREATE IT, POST IT 

/
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Σταθείτε πίσω από την κάμερα μαζί με 
τον Χρήστο Μιχαιλίδη. Είναι εδώ για να 
σας δείξει πώς να στήνετε δημιουργικές 
διαφημιστικές καμπάνιες  
που αντικατοπτρίζουν τη δουλειά σας!

Παρακολουθήστε τον Χρήστο καθώς 
μοιράζεται μαζί σας τα μυστικά του για 
την επιλογή των κατάλληλων μοντέλων, 
τα «πρέπει» και «δεν πρέπει» του 
φωτογραφικού σετ και συμβουλές για 
την εύρεση της ιδανικής τοποθεσίας για 
φωτογράφιση.

Αυτό το σεμινάριο πρακτικής εξάσκησης 
περιλαμβάνει φωτογραφίσεις τόσο σε 
στούντιο όσο και στον χώρο σας, ενώ  
εσείς επιμελείστε ένα δικό σας βίντεο  
που θα κοινοποιηθεί στα μέσα  
κοινωνικής δικτύωσης!

/
HAIR BEHIND CAMERA 
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Η μεγάλη ημέρα καταφτάνει μαζί με πολύ 
μεγάλες προσδοκίες. Αντί όμως αυτό 
να σας αγχώνει, είμαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουμε να επιτύχετε ένα εξαιρετικό 
αποτέλεσμα, με looks που θα κλέψουν 
την παράσταση. Άλλωστε, μεταξύ μας, 
σε ποιον δεν αρέσουν οι γάμοι; Σε αυτό 
το σεμινάριο θα κάνουμε μια εισαγωγή 
στα νυφικά χτενίσματα και τα looks για 
ειδικές περιστάσεις και θα μοιραστούμε 
μαζί σας τις συμβουλές και τα κόλπα μας 
ώστε να ακολουθείτε μια λεπτομερή λίστα 
βημάτων σχεδιασμένη να ικανοποιεί ακόμα 
και την πιο απαιτητική μέλλουσα νύφη. Και 
το αποτέλεσμα θα σας συναρπάσει, καθώς 
θα σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες 
γαμήλιες τάσεις μέσω ζωντανών 
επιδείξεων και σεμιναρίων πρακτικής 
εφαρμογής. Φανταστείτε πλεξούδες. 
Σινιόν. Ρομαντικές μπούκλες και πολλά 
περισσότερα!

SPECIAL EVENTS: OWN THE UPDO
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Γνωρίζατε ότι οι άνδρες πελάτες είναι 
συχνά οι πιο αφοσιωμένοι και συχνοί 
επισκέπτες και ότι είναι πιο ανοιχτοί στο 
να ξοδέψουν χρήματα σε προϊόντα; Τρεις 
εξαιρετικά καλοί λόγοι για να μάθετε πώς 
να ικανοποιείτε τις ανάγκες τους. Μείνετε 
ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες 
τάσεις στο ανδρικό κούρεμα και μάθετε 
πώς να μεταφράζετε τις εμπνεύσεις 
σας σε εμφανίσεις που μπορούν να 
δημιουργηθούν στο κομμωτήριο, 
γνωρίζοντας τη σειρά προϊόντων STMNT.

MEN’S HAIR. MASTERED.
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Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους 
νέους εκπαιδευόμενους και κομμωτές 
βασικές πληροφορίες σχετικά με το 
κούρεμα. Μάθετε τις βασικές αρχές για 
τη δημιουργία κάθε κλασικού σχήματος, 
οι οποίες είναι σημαντικές για όλες τις 
τεχνικές κουρέματος.

Εστιάζοντας στη μεθοδολογία και την 
ορολογία του ASK Essential Skills, αυτό το 
σεμινάριο καλύπτει τα βασικά στοιχεία για 
τη δημιουργία του ιδανικού κουρέματος: 
χωρίστρα και διαχωρισμός, κατανομή, 
ανασήκωμα και κούρεμα.

Κατάλληλο για αρχάριους

/
ESSENTIAL SKILLS  
WORKSHOPS – CUTTING

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ, 
ΑΝΑΣΗΚΩΜΑ & ΚΟΥΡΕΜΑ.
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VISIONARY  
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Κοιτάμε μπροστά για να σας κρατάμε 
ενημερωμένους! Το ASK Visionary εστιάζει 
στην παροχή μιας νέας προοπτικής 
που συνδέεται με την ανταλλαγή ιδεών, 
φιλοδοξιών και άρτιων εμπειριών 
εκπαίδευσης που μας εμπνέουν όλους 
να βελτιώσουμε την τέχνη μας. Η δράση 
είναι ακόμα καλύτερη από τα λόγια - γι 
‘αυτό αναπτύξαμε τη σειρά σεμιναρίων 
Visionary με στόχο όχι μόνο για να 
πυροδοτήσουμε τη δημιουργικότητα, 
αλλά και να σας ενισχύσουμε μέσα από την 
παροχή συμβουλών, μυστικών και βασικών 
γνώσεων, καθώς και των τεχνικών που είναι 
απαραίτητες για να προστατεύσετε και να 
αναπτύξετε τη μελλοντική σας επιχείρηση.

VISIONARY  
VISIONARY 
VISIONARY
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Τα μαλλιά δεν μένουν στο ίδιο μήκος, 
αλλά μεγαλώνουν. Οι τάσεις αλλάζουν 
διαρκώς. Οι απαιτήσεις των πελατών του 
κομμωτηρίου αλλάζουν και μεγαλώνουν 
επίσης. Σας βοηθάμε να βρεθείτε ένα βήμα 
πιο μπροστά από τους υπόλοιπους με το 
Essential Looks. Σας παρουσιάζουμε τις πιο 
πρόσφατες τάσεις στον τομέα του lifestyle 
και της μόδας και μεταφράζοντάς τις στις 
τρεις ξεχωριστές τάσεις της συλλογής 
Essential Looks μέσα από εμπνευσμένα 
look πασαρέλας και look που μπορούν να 
δημιουργηθούν εύκολα στον κομμωτήριο. 
Σας ενισχύουμε με τεχνικές κουρέματος, 
βαφής και styling για να τις δημιουργήσετε.
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ESSENTIAL LOOKS 
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Με τη συλλογή Essential Looks 
αντιμετωπίζουμε τις τάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, επειδή γνωρίζουμε 
ότι η μόδα και τα μαλλιά συνδέονται στενά. 

Συγκεντρώνουμε τις τάσεις για τα μαλλιά 
και τη μόδα σε μια μοναδική συλλογή 
δύο φορές τον χρόνο, παρέχοντας 
εκπαιδευτική αξία μέσα από τις πιο 
πρόσφατες καινοτομίες και τεχνικές, 
ενώ παράλληλα επιδιώκουμε να σας 
προσφέρουμε συνεχή έμπνευση ώστε να 
δημιουργείτε νέες υπηρεσίες σύμφωνα 
με τις τάσεις για τους πελάτες σας. 
Ανακαλύψτε μια μοναδική, ολοκληρωμένη 
εμπειρία με το αποκλειστικό περιεχόμενο 
στο essentiallooks.com V

IS
IO

N
A

R
Y

ASK EDUCATION /  2023 40



Μια αποκλειστική επισκόπηση της 
συλλογής Essential Looks. Γνωρίζουμε 
ότι μερικές φορές μπορεί να είναι κανείς 
πολύ απασχολημένος και να μην μπορεί 
να παρακολουθήσει τις τελευταίες τάσεις 
της μόδας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο δημιουργήσαμε αυτό το σεμινάριο 
Look & Learn. Παρακολουθήστε από κοντά 
και γνωρίστε όλα όσα έχει να προσφέρει 
η πιο πρόσφατη συλλογή Essential Looks 
καθώς μαθαίνετε από τους ειδικούς. Η 
ομάδα των παγκοσμίως καταξιωμένων 
καλλιτεχνών μας σας δείχνει τον τρόπο 
να προσθέσετε τη δική σας διάσταση 
στα τελευταία look της πασαρέλας, 
αναδημιουργώντας τις πιο δημοφιλείς 
τάσεις στα κουρέματα και το χρώμα με 
λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
καθημερινά στο κομμωτήριο.

/
LOOK & LEARN 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
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GLOBAL 
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Σας παρουσιάζουμε μια ποικιλόμορφη και 
πραγματικά παγκόσμια συλλογικότητα 
πρωτοπόρων του κλάδου που μας 
παρέχουν καθοδήγηση και έμπνευση. 
Μοιραζόμαστε μαζί σας την τεχνογνωσία 
που αποκτήθηκε από το Session Styling, 
την Εκπαίδευση και την Καινοτομία σε 
παγκόσμιο επίπεδο, κρατώντας σας 
συνδεδεμένους με την αφρόκρεμα των 
ειδικών.

Αυτοί είναι οι καινοτόμοι δημιουργοί που 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τον 
προσδιορισμό των μελλοντικών τάσεων 
στα μαλλιά. 
 

WE ARE #PARTNERSINCRAFT.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ GLOBAL AMBASSADORS
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TYLER  
JOHNSTON

Ο Tyler Johnston είναι ένας από τους 
δημιουργούς της συλλογής Essential 
Looks ο οποίος έχει κάνει επιτυχημένη 
καριέρα τόσο ως δημιουργικός 
κομμωτής για διάσημους πελάτες όσο 
και ως βασικός editorial stylist για 
ορισμένα από τα καλύτερα brands και 
τους πιο εμβληματικούς φωτογράφους 
παγκοσμίως.

Πρόκειται για έναν πολυτάλαντο 
καλλιτέχνη, ο οποίος εστιάζει ιδιαίτερα 
στην παραγωγή δεξιοτεχνικών, 
πρωτότυπων looks που γιορτάζουν την 
καλύτερη εκδοχή των μαλλιών. 

/

@tylerjohnstonhair
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Η Lesley Jennison είναι μια ειδικός 
παγκοσμίου φήμης και κορυφαία 
εκπαιδεύτρια στην τέχνη της βαφής 
των μαλλιών. Είναι μία από τις βασικές 
ειδικούς βαφής των Essential Looks 
η οποία διαθέτει εξειδίκευση και 
τεχνογνωσία ενώ έχει χρησιμοποιήσει τις 
τεχνικές της γνώσεις, τις οποίες απέκτησε 
από τους καλύτερους στον κόσμο, για να 
δημιουργήσει μερικές από τις ξεχωριστές 
καινοτομίες, τεχνικές και υπηρεσίες του 
κλάδου, επιδιώκοντας να αναδείξει τις 
καλύτερες δημιουργικές και εμπορικές 
αποχρώσεις.

/

LESLEY  
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Ο Nick Irwin είναι ένα πραγματικό 
ίνδαλμα του κλάδου. Έχει πίσω του μια 
σημαντική καριέρα καθώς έχει εργαστεί 
τόσο για την Toni & Guy όσο και για 
την Tigi ως Global Creative Director, 
σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με τον 
Anthony Mascolo. Συνεργάζεται στενά με 
τον εμβληματικό φωτογράφο Rankin και 
την ομάδα του περιοδικού Hunger.

Χάρη στο πάθος του για τα μαλλιά και το 
ξεχωριστό του ταλέντο, η δουλειά του 
συχνά δημοσιεύεται σε διεθνή περιοδικά 
μόδας και διαφημιστικές καμπάνιες.

/

NICK  
IRWIN

GLOBAL STYLING AMBASSADOR

@nickirwinhair
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Ο Arjan Bevers είναι ένας πολυτάλαντος, 
βραβευμένος καλλιτέχνης μαλλιών 
και ταυτόχρονα ένας επιτυχημένος 
ιδιοκτήτης κομμωτηρίου με έδρα την 
Ολλανδία, ο οποίος παράγει εξαιρετικά 
εμπορικές, περιζήτητες υπηρεσίες 
μαλλιών.

Φέρνει μια πιο εμπορική ματιά και 
δημιουργεί αποτελέσματα παγκόσμιας 
κλάσης, με έμφαση στα look και στις 
υπηρεσίες κομμωτηρίου που έχουν 
μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές. 

/

ARJAN  
BEVERS
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www.schwarzkopfpro.com

#SCHWARZKOPFPRO

https://www.facebook.com/schwarzkopfpro/
https://www.instagram.com/schwarzkopfpro/
https://www.youtube.com/user/Apassionforhair

