
15 jan   Borlänge  kl: 10 -15  It’s Color  workshop
18 jan   Stockholm  kl: 10 -14   It’s Color  workshop
 2 feb   Uppsala  kl: 09 -15  It’s Color  basic
 4 feb    Stockholm   kl: 10 -15  It’s Color  basic
12 feb   Stockholm  kl: 10 -15  One60nine  basic
17 feb   Örebro  kl: 10 -15  It’s Color  färglära &fördjupning
12 mars  Malmö  kl: 10 -15  It’s Color  basic
16 mars  Gävle  kl: 10 -15  It’s Color  basic

Artego It’s Color BASIC

Denna kurs passar dig som har ingen till liten erfarenhet av Artègo It’s Color
och vill lära dej mer. Kursen kommer att ge dig alla grundläggande kunskaper
som du behöver för att komma igång och arbeta med Artègo It’s Color på 
din salong. Denna endagskurs är uppdelad i en teoridel, där du får produkt-
kännedom och grundläggande fakta samt en workshop där du själv får  
arbeta praktiskt under handledning på en egen modell.

Pris: 1495 kr ex moms inkl startpaket med 10 färger, 2 väteperoxid, No Am 
Blekning 500 gr, Magical Color Shampoo 300 ml, Magical Color  
Conditioner 200 ml, färgkarta samt färgmanual.

Artègo It’s Color WORKSHOP

För dig som redan arbetar med It’s Color och vill lära dig mer.
Vi börjar dagen med en gemensam inspirationsdel med tips,nyheter, fråge-
stund och problemlösning. Därefter arbetar vi gemensamt på modeller.
Pris: 950:- + moms.

Artègo one60nine BASIC

Denna kurs passar dig som har ingen till liten erfarenhet av Artègo one60nine
och vill lära dej mer. Kursen kommer att ge dig alla grundläggande kunskaper
som du behöver för att komma igång och arbeta med Artègo one60nine på 
din salong.
Denna endagskurs är uppdelad i en teoridel, där du får produktkännedom 
och grundläggande fakta samt en workshop där du själv får arbeta praktiskt 
under handledning på en egen modell.  

Pris: 1495 kr ex moms inkl startpaket med 10 färger, 2 Synergy väteperoxid, 
färgkarta samt färgmanual.

Utöver detta kursprogram skräddarsyr vi kurser både på salonger samt på våra tre olika 
showrooms i Sverige. Hittar du inte något datum som passar så hör av dig till din säljare eller 
kundtjänst så hittar vi något som passar Dig!

Kursprogram tom 31 mars 2015

Senare i vår  
kommer fördjupningskurser 
med tekniker från Artègo  
i Italien, vårinspiration mm.

Anmäl dig redan idag! 
Kundtjänst; 0243 - 880 90 eller eva@moduline.se.



 13 feb   Stockholm  kl: 09 -14.30  Kreativ dag med Anneli Rosendahl Orrboes       
  1 mars  London      Inspiration med Karine Jackson
26 mars  Borlänge  kl: 10 -15  Kreativ dag med Anneli Rosendahl Orrboes

KREATIV DAG med Anneli Rosendahl Orrboes

Anneli är en hängiven ambassadör för Organic Colour Systems och kommer 
att dela med sig av tips och erfarenheter om färgen. 

Temat för dagen kommer att vara ”Gör om mig - kvinna 40+” vilket är en 
workshop där du själv får arbeta med färgen under handledning på modeller. 

Denna kurs är anpassad både för dig som är erfaren Organic Colour Systems 
frisör och dig som har ingen till liten erfarenhet av Organic Colour Systems 
och vill lära dig mer.

INSPIRATIONSDAG med Karine Jackson

Inspirationsdag med Karine Jackson på hennes salong i Covent Garden,  
London, söndagen den 1 mars 2015.

Karine Jackson är den framgångsrika frisören och inspiratören som flera 
gånger anlitats för att ta fram trendkollektioner för Organic Colour Systems. 

Hon har flera gånger varit finalist samt vinnare av London Hairdresser of the 
year samt fått ett flertal andra utmärkelser för sin yrkesskicklighet. 

Denna dag kommer hon att inspirera oss med en ”look and learn” kurs från sin 
senaste trendkollektion där hon självklart använder Organic Colour Systems 
färger och produkter.Efter kursen avnjuter vi en gemensam middag på ett 
närliggande hotell tillsammans med övriga deltagare.

Pris kurs samt middag: 3 000 kr + moms.

Utöver detta kursprogram skräddarsyr vi kurser både på salonger samt på våra tre olika 
showrooms i Sverige. Hittar du inte något datum som passar så hör av dig till din säljare eller 

kundtjänst så hittar vi något som passar Dig!

Kursprogram tom 31 mars 2015

Anmäl dig  
redan idag till kundtjänst 

0243-88090 eller  
eva@moduline.se.

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

Anmäl dig redan idag! 
Kundtjänst; 0243 - 880 90 eller eva@moduline.se.


