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                Anne-Mette Mortensen vil denne dag give 
en masse salonvenlig inspiration i klippe- og 
farveteknikker. Anne-Mette ejer 3 saloner og 
har i dag 17 ansatte. Hun er censor ved fagets 
svendeprøver, samt har stor erfaring i at under-
vise. Anne-Mette har fingeren på pulsen og 
brænder for frisørfaget. Gå ikke glip af en fed 
dag sammen med Anne-Mette - så book nu. 

Dato: mandag den 23. september
tiD: 9.30-15.00
SteD:  Design Professionel,  

sintrupvej 25 b, brabrand  
PriS: 795 kr. inkl. frokost
 tilmelDing:  
 tlf.: 8624 9055 eller  
 mail: kursus@design-pro.dk

Maria Møller er mester i langt hår og make-up. 
Denne dag giver Maria inspiration til salonvenligt 
langt hår. - SÅ er du “bange” for at arbejde med 
langt hår eller trænger du blot til ny inspiration, 
så er denne dag lige noget for dig. Maria vil 
denne dag også komme omkring make-uppens 
forunderlige verden og komme med tip og tricks 
til, hvordan du kan øge din omsætning i salonen 
ved, at vejlede kunder med simple make-up fif. 
Du bliver trylle bundet til langt hår og make-up - 
en kreativ dag du ikke må gå glip af. Demo om 
formid dagen og ”hands on” om eftermiddagen. 
Maria Møller startede egen salon i odense juni 

2018, og deler gerne egne erfaringer omkring 
online markeds føring på de sociale medier, 
hvad der fungerer og ikke fungerer for hende.

Dato: Mandag den 28. oktober 
tiD: kl. 9.30-15.00
SteD:  Design Professionel,  

sintrupvej 25 b, 8220 brabrand
PriS:  1095 kr. inkl. frokost, ønsker du at købe 

øvelseshovedet med hjem 1349 kr.
 tilmelDing: 
 tlf: 8624 9055 eller  
 mail: kursus@design-pro.dk

inSPirerenDe Demo og ”hanDS on Dag” hvor Det feminine kommer i centrum

kom til en inSPirerenDe aften, 
hvor Det feminine 
kommer i centrum
Maria Møller er mester i langt hår og make-up. 
Denne aften giver Maria inspiration til langt 
hår, som man kan tage med hjem og bruge 
i salonen med det samme. Er du “bange” for 
at arbejde med langt hår eller trænger du til 
ny inspiration, så er denne aften lige noget for 
dig. Maria vil denne aften også komme om-
kring make-up og komme med tips og tricks til, 
hvordan du kan øge din omsætning i salonen 
ved at vejlede kunder med simple make-up fif. 
Denne aften vil du blive tryllebundet til langt hår 
og make-up - en aften du ikke må gå glip af. 
Dato: onsdag den 2. oktober
tiD: kl. 18.30-21.15
SteD:  Restaurant Mast, Lillebæltsalen,  

Havnegade 8c, 5500 Middelfart 
PriS:  495 kr. inkl. lækker anretning
 tilmelDing:  
 tlf.: 8624 9055 eller  
 mail: kursus@design-pro.dk

kom og vær en Del af en feD  
”look anD learn” Dag,  
hvor kliP og farve er i centrum



                                                                                        Trine og Karen vil denne dag gøre dig stær-
kere i din farveteori samt vise de nyeste farve-
teknikker. Vi kommer rundt om vores forskellige 
farve systemer samt nyttige og brugbare tips og 
tricks til hverdagen på salonen. Så er du elev, 
ny assistent i vores farvesystemer eller trænger 
du blot til at få ny inspiration, så er denne dag 
lige noget for dig. Vi starter dagen med teori og 
arbejder på modeller fra kl. 11.30.

DATO: mandag den 21. oktober
TID:  kl. 9.30-15.00
STED:   Design Professionel,  

Sintrupvej 25 b Brabrand
PRIS:  295 kr. inkl. let frokost
 TILMELDING:  
 TLF.: 8624 9055 eller  
 mail: kursus@design-pro.dk 

DATO: onsdag den 18. september 
TID: kl. 9.30-15.00
STED:    Frisørafdelingen EUC Sjælland,  

Jagtvej 2, 4700 Næstved
PRIS: 295 kr. inkl. let frokost  
 TILMELDING:
 TLF.: 8624 9055 eller  
 MAIL: kursus@design-pro.dk
MEDBRING SELV MODEL TIL KL. 11.30

DATO: mandag den 7. oktober
TID:  9.30-15.00
STED:  Frisørafdelingen EUC syd,  

Stegholt 35, 6200 Åbenrå 
PRIS: 295 kr. inkl. let frokost 

T  ILMELDING:   
TLF.: 8624 9055 eller  
MAIL: kursus@design-pro.dk

MEDBRING SELV MODEL TIL KL. 11.30

TRÆNGER DU TIL  
NY FARVEINSPIRATION ELLER BLOT  
EN OPFRISKER PÅ FARVETEORI?

Louise gør op med reglerne om, hvad man 
kan og ikke kan - En sand mester i at tænke 
klædelighed og kreativt ud af boksen. Louise 

DM og er ligeledes også blevet kåret til Dan-
marks bedste frisør. Kom og bliv en del af en 
fed aften, hvor grænser bliver skubbet. 

DATO: onsdag den 4. september
TID: kl. 18.30-21.15
STED:  Frisørafdelingen på EUC Syd,  

Stegholt 35, 6200 Åbenrå 
PRIS:  495 kr. inkl. lækkert mad og drikkevarer

T  ILMELDING: 
 TLF.: 8624 9055 eller  
 MAIL: kursus@design-pro.dk

DATO: tirsdag den 17. september
TID: 18.30-21.15
STED:  Ishøj Golf Center og restaurant,  

Køgevej 275, 2635 Ishøj 
PRIS: 495 kr. inkl. lækkert mad og drikkevarer

T  ILMELDING: 
 TLF.: 8624 9055 eller  
 MAIL: kursus@design-pro.dk

KOM OG OPLEV EN AFTEN I  
LOUISE HARTMANNS KREATIVE  
KLIPPE- OG FARVEVERDEN



Din samarbejDspartner

DESIGn ProFESSIonEl • SIntrUPvEj 25B • 8220 bRAbRAnD • 8624 9055 • www.design-pro.dk

Husk at medbringe:
Kappe, farveforklæde, sakse, kamme, børster, føn, klippemaskiner,  

glattejern m.m. på kurserne, der inkluderer arbejde på model eller hovede.

afmelding: 
Hurtigst muligt. Ved afmelding af kursus  

2 uger før skal der betales 25% af kursusprisen.
Ved afmelding af kursus 1 uge før, skal der betales 100% af kursusprisen.

Tilmelding til kurserne er bindende.
Betalingsfristen er 8 dage.

aflysning: 
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser, senest 14 dage før ved for få tilmeldinger.

Alle får besked ved aflysning.

Varebestilling: 
Hvis du ønsker at bestille varer med hjem fra et kursus,  

skal ordren afleveres på kontoret om morgenen,  
og vil så være færdigpakket og klar når kurset slutter.

tilmelding til kursus sker på dette nummer: 

tlf.: 8624 9055


