
ÅRETS ARTÈGOEVENT!
Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister.  

Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops
Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen.

Vi har satt ihop tre olika program, välj det som passar dej!

GALA
SHOW
INSPIRATION
WORKSHOP
MIDDAG
PARTY

Begränsat antal 
platser

- först till kvarn!



PROGRAM 1  4 & 5 OKT 2015 

Detta ingår:  
Söndag 4 oktober: Entré till The Globe Show 2015 med efterföljande middag och party, minimässa samt lunch på Hotell Antonella.  
Del i dubbelrum 1 natt på Hotell Antonella. (Incheckning söndag eftermiddag, utcheckning måndag morgon). Fri buss från Fiumicini Airport  
till Hotell Antonella kl 10.00.
Måndag 5 oktober: Guidad tur på Artègos fabrik, resa in till Rom för sightseeing och shopping på egen hand kl 12.00 -18.00,  
kl 18.00 buss från Rom direkt till Fiumicino Airport.

Söndagen den 4 oktober 2015:

10.00	 Buss	finns	tillgänglig	från	flygplatsen	Fiumicino	Airport	till	Hotel	Antonella

SHOWROOM PÅ HOTELLET
11.00 Minimässa Beauty Corner på hotel Antonella
13.00 Lunch på hotellet
 Alla gäster måste vara incheckade på hotellt och för The Globe Show senast kl 15.30

THE GLOBE SHOW 2015
16.00 DJ Dino Brown M20
16.30 Showen börjar
 Top Team Artègo, Artègolife Canada, Artègo Polska, SACO HAIR och MAZELLA & PALMER
20.00 Showen slutar

THE GLOBE PARTY
21.00 Middag
22.30 ”Black & Gold Party” med DJ Dino Brown & DJ Osso M20
02.00 Kvällen avslutas
 Alla gäster bor på Hotell Antonella där hela eventet arrangeras.

Måndagen den 5 oktober 2015:

10.00 Guidad tur på Artègos fabrik; Unicompany Artègo Factory 
12.00 - 18.00 Upplev Rom på egen hand!
18.00 Buss direkt från Rom till Fiumicino Airport

Pris: 3 200 kr ex moms
(Priset inkluderar INTE flygresa tur och retur samt transport till och 
från flygplatsen på andra tider än de som står i programmet.)

Anmäl dig senast den 26 juni till din säljare
eller till kundtjänst; info@moduline.se / 0243-880 90

För dig som vill se en inspirerande Artègoshow med internationella 
topstylister, besöka Artègos fabrik och uppleva fantastiska Rom.  
 
Den 4 timmar långa showen bjuder på internationellt erkända gäst-
stylister som SACO HAIR och MAZELLA & PALMER från London, 
Artègolife Canada och Artègo Polska. Självklart är även Top Team 
Artègo	Official	från	Italien	med	och	inspirerar	med	sin	nya	kollektion.
 
Ett lättare program i två dagar som är perfekt för dig som vill ha en 
kortare resa fylld med inspiration och upplevelser. Varför inte  
kombinera denna resa med ytterligare några semesterdagar i Rom  
på egen hand?

Begränsat antal 
platser

- först till kvarn!



PROGRAM 2  4 - 6 OKT 2015 

Detta ingår:  
Del i dubbelrum 2 nätter på Hotell Antonella. (Incheckning söndag eftermiddag, utcheckning tisdag fm.)
Söndag 4 oktober: Entré till The Globe Show 2015 med efterföljande middag och party, minimässa samt lunch på Hotell Antonella.  
Fri buss från Fiumicini Airport till Hotell Antonella kl 10.00.
Måndag 5 oktober: Guidad tur på Artègos fabrik, resa in till Rom för sightseeing och shopping på egen hand kl 12.00-19.00. Buss från 
Rom tillbaka till Hotell Antonella, middag & musik.
Tisdag 6 oktober: Workshop ”Worldwide Fashion Shooting”, lunch, buss till Fiumicino Airport kl 18.30.

Söndagen den 4 oktober 2015:

10.00	 Buss	finns	tillgänglig	från	flygplatsen	Fiumicino	Airport	till	Hotel	Antonella

SHOWROOM PÅ HOTELLET
11.00 Minimässa Beauty Corner
13.00 Lunch

THE GLOBE SHOW 2015
16.00 DJ Dino Brown M20
16.30 Showen börjar
 Top Team Artègo, Artègolife Canada, Artègo Polska,  
 SACO HAIR och MAZELLA & PALMER
20.00 Showen slutar

GLOBE PARTY
21.00 Middag
22.30 ”Black & Gold Party” med DJ Dino Brown & DJ Osso M20
02.00 Kvällen avslutas
 Alla gäster bor på Hotell Antonella där hela eventet arrangeras.

Måndagen den 5 oktober 2015:

10.00 Guidad tur till Artègos fabrik; Unicompany Artègo Factory
12.00 - 16.00 Upplev Rom på egen hand!
19.00 Bussresa till hotellet
20.30 Middag med musik

Tisdagen den 6 oktober 2015:

09.30 Modeplåtning ”Worldwide Fashion Shooting”
 Detta är ett helt nytt koncept där alla deltagare gemensamt är med och skapar kollektionen ”Memorable Icons” på  
 modeller som i slutet av dagen fotograferas av en professionell fotograf. Deltagarna får arbeta med allt ifrån hår till   
 make up och kläder. En fantastisk möjlighet att få samarbeta med stylister från hela världen.
13.00 Lunch på hotellet
18.30	 Buss	finns	tillgänglig	till	flygplatsen

För dig som vill kombinera The Globe Show 2015 med en unik workshop 
”The Worldwide Fashion Shooting”. Detta är ett helt nytt koncept där alla 
deltagare gemensamt är med och skapar kollektionen ”Memorable Icons” 
på modeller som i slutet av dagen fotograferas av en professionell fotograf. 
Deltagarna får arbeta med allt ifrån hår till make up och kläder. En  
fantastisk möjlighet att få samarbeta med stylister från hela världen.

Programmet startar med inspirerande ”The Globe Show” som under fyra 
timmar bjuder på internationellt erkända gäststylister som SACO HAIR och 
MAZELLA & PALMER från London, Artègolife Canada och Artègo Polska. 
Självklart	är	även	Top	Team	Artègo	Official	från	Italien	med	och	inspirerar	
med sin nya kollektion. Självklart ingår också en guidad tur på Artègos  
fabrik, ett avkopplande besök i Rom för sightseeing och shopping på 
egen hand samt luncher, middagar och party!

Pris: 5 850 kr ex moms
(Priset inkluderar INTE flygresa tur och 
retur samt transport till och från flyg-
platsen på andra tider än de som står i 
programmet.) 

Anmäl dig senast den 26 juni  
till din säljare eller till kundtjänst;  
info@moduline.se / 0243-880 90

Begränsat antal 
platser

- först till kvarn!



PROGRAM 3  3 - 8 OKT 2015 

Detta ingår:  
Del i dubbelrum 5 nätter på Hotell Antonella. (Incheckning lördag, utcheckning torsdag.)
Söndag 4 oktober: Entré till The Globe Show 2015 med efterföljande middag och party, minimässa samt lunch på Hotell Antonella.  
Fri buss från Fiumicini Airport till Hotell Antonella kl 10.00.
Måndag 5 oktober: Guidad tur på Artègos fabrik, resa in till Rom för sightseeing och shopping på egen hand kl 12.00 - 19.00. Buss från 
Rom tillbaka till Hotell Antonella, middag& musik.
Tisdag 6 oktober: Workshop ” Worldwide Fashion Shooting, lunch, buss till Rom på kvällen.
Onsdag 7 oktober: Fashion Collection workshop, lunch, buss till nattklubb inkl middag.
Torsdag 8 oktober: Balayageklass, lunch, buss till Fiumicino Airport kl 14.30

Lördagen den 3 oktober 2015:

15.30	 Två	bussturer	finns	tillgängliga	från	flygplatsen	till	Hotel	Antonella	(14.00	och	18.00) 
 Passar inte dessa tider går det utmärkt att ta en taxi till hotellet.

HOTELLET
16.30 Infostation på hotellet som ger all nödvändig information och program
20.00 Middag på hotellet

Söndagen den 4 oktober 2015:

SHOWROOM PÅ HOTELLET
11.00 Minimässa Beauty Corner på hotel Antonella
13.00 Lunch på hotellet

SEMINAR SHOW
16.00 DJ Dino Brown M20
16.30 Showen börjar
20.00 Showen slutar

GLOBE PARTY
21.00 Middag
22.30 ”Black & Gold Party” med DJ Dino Brown & DJ Osso M20
02.00 Kvällen avslutas

Perfekt för dig som vill få ut det mesta av en inspirationsresa med 
Artègo. Du kommer att få ta del av ett fullspäckat program med 
inspiration, show och workshops. Allt för att komma hem med massor 
av nya kunskaper och inspiration. 
Programmet startar med inspirerande ”The Globe Show” som under 
fyra timmar bjuder på internationellt erkända gäststylister som SACO 
HAIR och MAZELLA & PALMER från London, Artègolife Canada och 
Artègo	Polska.	Självklart	är	även	Top	Team	Artègo	Official	från	Italien	
med och inspirerar med sin nya kollektion.

Du kommer att delta i ”The Worldwide Fashion Shooting”. Ett helt nytt 
koncept är alla deltagare gemensamt är med och skapar kollektionen 
”Memorable Icons” på modeller som i slutet av dagen fotograferas 
av en professionell fotograf. Deltagarna får arbeta med allt ifrån hår 
till make up och kläder. En fantastisk möjlighet att får samarbeta med 
stylister från hela världen. Du kommer även att delta i workshops där 
du steg för steg guidas i klipp och färgtekniker från Artègos nya  
kollektion samt en klass i Balayageteknik.

Självklart ingår också en guidad tur på Artègos fabrik, ett av-
kopplande besök i Rom för sightseeing och shopping på egen hand 
samt luncher, middagar och party!



PROGRAM 3  3 - 8 OKT 2015 

Måndagen den 5 oktober 2015:

10.00 Resa till Artègos fabrik; Unicompany Artègo Factory
12.00 - 16.00 Upplev Rom på egen hand!
19.00 Bussresa till hotellet
20.30 Middag med musik

Tisdagen den 6 oktober 2015:

09.30 Modeplåtning ”Worldwide Fashion Shooting”
 Detta är ett helt nytt koncept där alla deltagare gemensamt är med och skapar kollektionen  
 ”Memorable Icons” på modeller som i slutet av dagen fotograferas av en professionell fotograf.  
 Deltagarna får arbeta med allt ifrån hår till make up och kläder. En fantastisk möjlighet att få 
 samarbeta med stylister från hela världen.
13.00 Lunch på hotellet
18.30	 Buss	finns	för	iddag	på	egen	hand	i	Rom
23.00	 Buss	finns	tillgänglig	tillbaka	till	hotellet

Onsdagen den 7 oktober 2015:

10.00 Fashion Collection Workshop (3 Icons)
13.30 Lunch på hotellet
19.30 Buss till Disco Club för middag och dans
00.30 Bussresa till hotellet

Torsdagen den 8 oktober 2015:

10.00 Balayageklass
12.00 Diplomcermoni
13.00 Lunch på hotellet
14.30	 Buss	från	hotellet	till	flygplatsen

Pris: 10 700 kr ex moms
(Priset inkluderar INTE flygresa tur och retur 
samt transport till och från flygplatsen på andra 
tider än de som står i programmet.) 

Anmäl dig senast den 26 juni till din säljare,
eller till kundtjänst; info@moduline.se  
/ 0243-880 90

Begränsat antal 
platser

- först till kvarn!


