
Vårinspiration - Artègo

Varmt välkommen att fylla på med inspiration inför våren!  
På årets vårinspiration gästas vi av frisören Richard Säldemar. Richard är kursens gästfri-
sör och fokus kommer att vara klippning - teknik och trender.  
 
Självklart kommer även tekniker från Artègo att vara på plats och visa färger och ge färg-
tips. Lunchbuffé med vin och fika ingår. Kursen kostar 950 kr ex moms. 

Färdiga datum: Malmö 26/1 FULLT!
Mer information hittar du på: www.moduline.se/harvard/kurser

Artègo Color Lab

Vi fördjupar vi oss i färglära och ökar våra kunskaper om Artègos färger. Ett öppet forum 
där det finns mycket utrymme för frågor och diskussion. Vi laborerar med olika färgbland-
ningar och färgnyanseringar. Kanske testar vi något vi aldrig tidigare testat?  
 
En rolig dag tillsammans med kreativitet, kunskap och kollegor. Kursen är för dig som 
redan arbetar med Artègo på din salong och kostar 595 kr ex moms

Färdiga datum: Örebro 21/1 FULLT! Stockholm 5/2 FULLT! Örebro 10/2 FULLT! 
  Malmö 18/2
Mer information hittar du här: www.moduline.se/harvard/kurser

Artègo Blond

Kursen innehåller en presentation av Artègos nya ljusfärgning Super & Ultra Blonde samt 
ger ökade kunskaper och tips om Artègos blekningar och nyanseringar.  
 
Vi fördjupar oss i teori och använder oss också av praktiska exempel på modeller där vi 
använder oss av ljusfärgning, blekning och nyansering. Ett utmärkt tillfälle att utbyta erfa-
renheter och kunskaper med andra Artègo kollegor. Kursen passar dig som redan arbetar 
med Artégos på din salong och kostar 595 kr ex moms.

Färdiga datum: Stockholm 10/3, Örebro 15/3
Mer information hittar du här: www.moduline.se/harvard/kurser

Artègo Basic

För dig som gärna vill prova på någon av Artègos färglinjer. Denna kurs kräver inga för-
kunskaper utan kommer att ge dig alla grundläggande kunskaper som du behöver för att 
komma igång och arbeta med Artègo på din salong.  
 
Denna endagskurs är uppdelad i en teoridel, där du får produktkännedom och grund-
läggande fakta samt en workshop där du själv får arbeta praktiskt under handledning på 
en egen modell.  
 
Dessa kurser skräddarsyr vi kontinueligt för alla nya Artègofrisörer. Antingen träffas vi på 
något av våra tre showrooms eller så kommer vi ut till er salong. Prata med din säljare eller 
maila till kundtjänst; info@moduline.se för mer information. 
Pris: 1 995 kr ex moms inkl startpaket. 

Datum: Örebro 21/1, Stockholm 2/3, Skåne 12/4 

Kurser Våren 2016



Artègo Workshop

En kurs för dig som redan arbetar med Artègo på din salong och vill lära dig mer. Här 
börjar vi med en demodel där vi fokuserar på inspiration, problemlösning och genomgång 
av nyheter. Därefter arbetar vi gemensamt på modeller.  
 
Kursen kostar 950 kr ex moms. 
Prata med din säljare eller kundtjänst, info@moduline.se, så skräddarsyr vi något som 
passar er salong! 

Artègo vårshow!

Artégo Vårshow med Jeff Louis från Artègo Canada! 

Artègo Vårshow med inspiration och mingel!  
Gästfrisör; Jeff Louis från Artègo Canada.
Datum 22 maj 2016.  
Plats: Stockholm.  
Boka in datumet!  Mer info kommer inom kort!

Årets Artègoevent: The Globe Show 2016 

The Globe Show 2016 Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister! 

Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops. Upplev fantastiska Rom med Artègo-
kollegor från hela världen! Mer information kommer!  

Datum: Hösten 2016  
Plats: Rom, Italien

Följ oss! 
Instagram artegosverige
Facebook Artego Sverige

Kurser Höst 2015

MODULINE AB, 0243-880 90, INFO@MODULINE.SE, WWW.MODULINE.SE


