THE BEST
HAIRDRESSERS
NEVER STOP
LEARNING.
LOFT
HAIRCARE
TRAINING BROCHURE - V00RJAAR 2022

BESTE HAIRLOVERS,
Het is tijd voor de nieuwe Loft Haircare training brochure
van het voorjaar 2022!
In deze brochure vind je diverse trainingen op theorie en
praktijk gebied. Alles onder de noemer: kennis is macht,
kennis delen is kracht.
Wij hopen je snel te mogen ontmoeten tijdens een training.
HOE SCHRIJF JE IN?
1. Stuur een mail naar training@lofthaircare.com met
daarin de training waarvoor je je wilt inschrijven en met
hoeveel personen.
2. Zodra wij jouw inschrijving hebben ontvangen zullen
wij binnen een week je inschrijving bevestigen via de mail.
Heb je vragen? Dan kun je ons altijd bellen, mailen of appen.
Veel plezier!

-xx
Team Loft Haircare


AGENDA.
CREATIVE.

09 MEI | FOILY FOILS

REF.

16 MEI | COLOUR COLLECTIVE

| REFINE YOUR PRODUCTS

FOUR REASONS.

23 MEI | DREAM THE COLORS
| PRODUCT QUEEN

BHAVE.

30 MEI | FULL COLOUR
		

| MEET THE PRODUCTS

CREATIVE.

13 JUNI | FREEHAND TECHNIQUES
& THE HAIR.COLOR BOARD

CREATIVE.

VOL
=
VOL

FOILY FOILS
9 MEI

AANBEVOLEN VOOR:

Ervaren kleurspecialisten die hun vaardigheden willen
verbeteren.

LOCATIE:

The Hair.Lab.
Middenpad 2 , 7772 BW Hardenberg

TIJD:

10.00 – 17.00 uur

KOSTEN:
€ 159,- p.p. Incl. lunch*
MODEL?

Iedere cursist werkt op een meegebracht model,
bij inschrijving ontvang je de modeleisen.

Speciaal voor alle Loft Haircare klanten!
Meld je aan: Inschrijven kan tot 29 april 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel
personen. Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training.

Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt om € 159,00 p.p. in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Deze kleurtraining is ontwikkeld voor de échte kleurliefhebbers die de basisprincipes
van professionele folie technieken willen leren. Het gaat altijd om de plaatsing van de
folie of dit nu highlight, slices, babylight of folieage is.
‘Je begrijpt de basis van high en/of low-lightening folie technieken. We leren je om
efficiënter en nauwkeuriger te worden in het selecteren van de juiste hoeveelheid haar
voor een soepele workflow en goede resultaten’.

REF TRAININGEN - 16 MEI
10:00 - 12:45 UUR
COLOUR COLLECTIVE
13:30 - 16:00 UUR
REFINE YOUR
PRODUCT SKILLS
KOSTEN:
HELE DAG:
€ 89,90 p.p. incl. lunch*
DAGDEEL:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*

Lees op de volgende pagina’s meer over deze trainingsdag of
meld je direct aan: Inschrijven kan tot 2 mei 2022!
*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

COLOUR COLLECTIVE - 16 MEI

VOL
=
VOL

AANBEVOLEN VOOR:

Iedereen die zich net heeft aangesloten bij de
REF family of zijn/haar kleurkennis wil ophelderen.

LOCATIE:

Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24A, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch

TIJD:

10:00 - 12:45 uur

KOSTEN:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*
Of € 89,90 p.p. incl. lunch & training:

Refine your product skills*

MODEL?
Nee

Meld je direct aan: Inschrijven kan tot 2 mei 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Je maakt kennis met de gehele kleurlijn van REF. De training is zeker
een must als starter of als jij je meer wil specialiseren in kleur.
Na deze training heb je geleerd hoe je de kleuren het beste
kunt toepassen in jouw salon.

REFINE YOUR PRODUCT SKILLS - 16 MEI
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AANBEVOLEN VOOR:

Iedereen die zich net heeft aangesloten bij de
REF family of zijn/haar productkennis wil ophelderen.

LOCATIE:

Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24A, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch

TIJD:

13:30 - 16:00 uur

KOSTEN:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*
Of € 89,90 p.p. incl. lunch & training:

Colour collective*

MODEL?
Nee

Meld je direct aan: Inschrijven kan tot 2 mei 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Je maakt kennis met de gehele verzorgings- en stylinglijn van REF. De training is zeker
een must als starter of als jij je meer wil specialiseren in bepaalde producten.
Na deze training beheers je alle basiskennis over de REF producten en ben je klaar om
de producten te gaan gebruiken in jouw salon en in staat om je klanten te adviseren.

FOUR REASONS TRAININGEN - 23 MEI
10:00 - 12:45 UUR
DREAM THE COLORS
13:30 - 16:00 UUR
PRODUCT QUEEN
KOSTEN:
HELE DAG:
€ 89,90 p.p. incl. lunch*
DAGDEEL:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*

Lees op de volgende pagina’s meer over deze trainingsdag of
meld je direct aan: Inschrijven kan tot 9 mei 2022!
*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

DREAM THE COLORS - 23 MEI
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AANBEVOLEN VOOR:

Iedereen die zich net heeft aangesloten bij de Four
Reasons family of zijn/haar kleurkennis wil ophelderen.

LOCATIE:

Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24A, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch

TIJD:

10:00 - 12:45 uur

KOSTEN:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*
Of € 89,90 p.p. incl. lunch & training:

Product queen

MODEL?
Nee

Meld je direct aan: Inschrijven kan tot 9 mei 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Droom jij van de mooiste kleuren, maar weet je nog niet zo goed hoe ze te creëren?
Deze training is dan ook een must als starter of als je meer kennis wil opdoen in deze
kleuren.
Na deze training heb je geleerd hoe je de kleurtechnieken het beste kunt toepassen in
jouw salon.

PRODUCT QUEEN - 23 MEI
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AANBEVOLEN VOOR:

Iedereen die zich net heeft aangesloten bij de Four
Reasons family of zijn/haar productkennis wil verbreden.

LOCATIE:

Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24A, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch

TIJD:

13:30 - 16:00 uur

KOSTEN:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*
Of € 89,90 p.p. incl. lunch & training:

Dream the colors

MODEL?
Nee

Meld je direct aan: Inschrijven kan tot 9 mei 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Klaar om een queen te worden van de Four Reasons family? Maak kennis met
de producten uit het assortiment, leer alle ins en outs en hoe je met de producten
moet werken in de praktijk.
Na deze training beheers je alle basiskennis over de Four Reasons producten en ben je
klaar om de producten te gaan gebruiken in jouw salon en je klanten te adviseren.

BHAVE TRAININGEN - 30 MEI
10:00 - 12:45 UUR
FULL COLOUR
13:30 - 16:00 UUR
MEET THE BHAVE PRODUCTS
KOSTEN:
HELE DAG:
€ 89,90 p.p. incl. lunch*
DAGDEEL:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*

Lees op de volgende pagina’s meer over deze trainingsdag of
meld je direct aan: Inschrijven kan tot 16 mei 2022!
*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

FULL COLOUR - 30 MEI
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AANBEVOLEN VOOR:

Iedereen die zich net heeft aangesloten bij de bhave family
of zijn/haar kleurkennis wil opfrissen.

LOCATIE:

Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24A, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch

TIJD:

10:00 - 12:45 uur

KOSTEN:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*
Of € 89,90 p.p. incl. lunch & training:

Meet the bhave products

MODEL?
Nee

Meld je direct aan: Inschrijven kan tot 16 mei 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Je gaat mee op ontdekkingsreis door de kleurrijke wereld van bhave. Ontmoet onze
hybride colour, 10 minuten kleuring wat echt een musthave is voor op jouw agenda!
Leer alle ins en outs op het gebied van kleur.
Na deze training weet je hoe je moet werken met bhave 180 en bhave 360 en
weet jij deze kennis toe te passen in de salon.

MEET THE BHAVE PRODUCTS - 30 MEI

VOL
=
VOL

AANBEVOLEN VOOR:

Iedereen die zich net heeft aangesloten bij de bhave family
of zijn/haar productkennis wil verbreden.

LOCATIE:

Amacom, The Amazing Company
De Tweeling 24A, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch

TIJD:

13:30 - 16:00 uur

KOSTEN:
€ 49,90 p.p. excl. lunch*
Of € 89,90 p.p. incl. lunch & training:

Full colour

MODEL?
Nee

Meld je direct aan: Inschrijven kan tot 16 mei 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel personen.

Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training. Bij niet tijdig afmelden zijn

wij genoodzaakt om de gemaakte kosten (€ 89,90/€ 49,90 p.p.) in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Droom jij van een compact assortiment? Maak kennis met alle care en styling
producten van bhave en leer alle de ins en outs van de producten.
Na deze training beheers je alle basiskennis over de bhave producten en ben je
klaar om de producten te gaan gebruiken in jouw salon en in staat om je klanten te
adviseren.

CREATIVE.
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FREEHAND TECHNIQUES &
THE HAIR.COLOR BOARD - 13 JUNI
AANBEVOLEN VOOR:

Voor ervaren kleurspecialisten die hun vaardigheden
willen verbeteren.

LOCATIE:

The Hair.Lab.
Middenpad 2 , 7772 BW Hardenberg

TIJD:

10.00 – 17.00 uur

KOSTEN:
€ 159,- p.p. Incl. lunch*
MODEL?

Iedere cursist werkt op een meegebracht model,
bij inschrijving ontvang je de modeleisen.

Speciaal voor alle Loft Haircare klanten!
Meld je aan: Inschrijven kan tot 30 mei 2022!

*Geef aan in de mail voor welke training je je wilt inschrijven en met hoeveel
personen. Kosteloos annuleren kan tot 8 dagen voor aanvang training.

Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt om € 159,00 p.p in rekening te brengen.

TRAINING@LOFTHAIRCARE.COM

WHAT YOU LEARN

Deze kleurtraining is ontwikkeld voor échte kleurliefhebbers die de basisprincipes
van professionele freehandtechnieken mét board willen leren. Het gaat altijd om de
plaatsing van jouw freehandtechniek, welke hoogte je in het haar bepaalt en de
uiteindelijke uitwerking. Maak kennis met snelle commerciële technieken die makkelijk
toepasbaar zijn in de salon.
‘Je begrijpt de basis van freehand en/of folie technieken. We leren je om efficiënter en
nauwkeuriger te worden in het selecteren van de juiste hoeveelheid haar voor een soepele
workflow en goede resultaten’.

WE LOFT
TO SEE
YOU SOON!
-XX

LOFT HAIRCARE B.V.
Lorentzweg 1 | 5482 TP Schijndel, The Netherlands
Tel: 073-7676110 | training@lofthaircare.com | www.lofthaircare.com
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn excl. 21% BTW en o.v.b. van drukfouten.

