
Spændende og inSpirerende langthårS kurSuS med daniel tobiaSen

Daniel har deltaget i Stylemasters contest 3 gange og vundet, han har deltaget i 
flere internationale konkurrencer i Paris, Rom og Bruxelles. Daniel underviser pt.  
for sit eget brand/navn, sideløbende med at han driver egen salon i Greve Strand. 

Senest har Daniel lavet inspirationsaften for Marcelklubben, hvor han viste sit bud 
på tidens opsætninger. Daniel er meget varieret og fremviser gerne frisurer fra 
hverdagshår til brude/fest og gallafrisurer. 
 
Du finder flere informationer om daniel tobiasen på Facebook og instagram.

tiD & SteD
aFtenSeminar:

Sted: Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

tid: Mandag den 5. marts 2018 – Kl. 18.30 - 21.15

priS: 395 kr. inkl. let anretning.

“ShaMPOO-BOy“ lanGthåRS KuRSuS MeD Daniel tOBiaSen

kurSuS med palle FreeSe

tag med Palle Freese og hair Construction til skønne Porto.

Søndag aften: Stort show efterfulgt af cocktail party.

mandag: look and learn.

Se mere på design professionels hjemmeside, under kurser.

KuRSuS MeD Palle FReeSe

Seminar:

Sted: Porto

tid: Den 23. og 24. september 2018

priS: alt dette inkl. bog og billeder til brug på salonerne til reklame. 
normal pris 2995 kr.  Design Professionel special pris 1995 kr. 
hotel og Fly er ikke inkluderet.

tiD & SteD
kurSuSprogram

Forår 2018



Denne dag tager vi dig på en rejse gennem farvernes verden. uanset om du er ny 
eller en garvet bruger i vores farver, er dagen noget for dig. Vi kommer rundt om 
alle facetterne i farveverdenen, med tips og tricks til tidens trends. Vi starter dagen 
med teori og en god snak herom, eftermiddagen bruger vi på modeller, hvor der er 
mulighed for at teste, lege og videreudvikle din farveviden.

Som kunstnere kan vi aldrig få nok af de ideer og impulser, der tilfredsstiller vores 
behov for at være kreative.

Kom og oplev en forrygende og inspirerende dag, hvor Palle deler ud af sin viden.
Du vil helt sikker komme hjem med ny inspiration og et frisk pust til dine kunder.
Palle driver salon og kursusvirksomhed i Kolding. 
Palles passion er at undervise og arbejde med enkle teknikker, som giver stor effekt.

Bliv inspireret og klar til at give dine kunder nyt forårslook.

FaRVeKuRSuS

tiD & SteD
dagSSeminar:

Sted: Sintrupvej 25, 8220 Brabrand

tid: Onsdag den 24. januar og mandag den 19. februar 2018 – kl. 9.30 - 16.00

priS: 280 kr. inkl. morgenmad og sandwich.

inSPiRatiOnSDaG  MeD Palle FReeSe

dagSSeminar:

Sted: Sintrupvej 25, 8220 Brabrand

tid: Mandag den 12. marts 2018 – kl. 9.45 - 16.00 
priS: ialt 900 kr. inkl. morgenmad og tapas til frokost.

tiD & SteD

Kom og oplev en aften med herrehår i særklasse. benjamin higgins og morten delgado har begge et 
hjerte, der virkelig brænder for herrehår og har begge igennem snart 10 år, været en del af hair Con-
structions internationale undervisningsteam. De vil denne aften øse ud af deres viden, tips og tricks, Morten 
Delgado leder i dag en af de hurtigst voksende kæder i Danmark RODeO i Kbh med ialt 6 saloner. Benjamin 
higgins Driver sin barbershop hair by higgins i Svendborg med fokus på alt hvad der er maskulint.

i Samarbejde med herning FriSørlaug:
Mød op til en inspirerende og med garanti underholdende aften, med masser af mandehørm. er skæg, skin 
fade, lækkert herrehår noget du gerne vil lære mere om, så kom og lad dig inspirere af disse to seje fyre.

aFtenSeminar:
Sted: heart, Birk Centerpark 8, 7400 herning
tid: Mandag den 29. januar 2018 – kl. 18.30 - 21.15
priS: 349 kr. inkl. let anretning.

i Samarbejde med SønderjySk FriSørlaug og deSign proFeSSionel:
er skæg, skin fade og lækkert herrehår også noget du gerne vil lære/se mere af,  
så mød op og lad dig inspirere af disse 2 seje fyre.

aFtenSeminar:
Sted: euC Syd, Stegholt 35, 6200 åbenrå
tid: Mandag den 26. februar 2018 – kl. 18.30 - 21.15
priS: 349 kr. inkl. sandwich.

heRReaRRanGeMent

Stine er uddannet frisør og har arbejdet for MaC Cosmetics i flere år. Desuden  
har Stine også lavet en del makeup arbejde for tV2, samt stået for makeuppen i  
hair Constructions bøger. Vi vil komme ind på gode tips og tricks til, at gøre den lille 
forskel inden kunden forlader salonen, og desuden arbejde med at lave en flot  
holdbar make-up fra bunden. Vi er hinandens modeller.

Dette seminar er til dig, der gerne vil kunne tilbyde en fuldendt oplevelse  
med make-up i salonen.

tiD & SteD
dagSSeminar:

Sted: Sintrupvej 25, 8220 Brabrand 

tid: Mandag den 26. februar 2018 – Kl. 9.45 - 16.00

priS: 750 kr. – Kurset inkluderer let morgenmad, samt tapas til frokost.

MaKe-uP KuRSuS MeD Stine Bui

BenjaMin hiGGinGS & MORten DelGaDO



tilmelding til kurSuS, Sker på dette nummer: 

8624 9055
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tilmelding til kurSuS, Sker på dette nummer: 

8624 9055

huSk at medbringe:
Kapper, farveforklæde, sakse, kamme, børster,  

føn, klippemaskiner, glattejern m.m. på kurserne,  
der inkluderer arbejde på model eller hoveder.

Design Professionel sørger for modeller,  
på kurser der er med modeller

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.
Be talingsfristen er 8 dage.

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

alle får besked ved aflysning.

hvis du ønsker bestillingsvarer med hjem, fra et kursus,  
skal ordren afleveres på kontoret om morgenen,  

og vil så være færdigpakket og klar, når kurset slutter

huSk at medbringe:
Kapper, farveforklæde, sakse, kamme, børster,  

føn, klippemaskiner, glattejern m.m. på kurserne,  
der inkluderer arbejde på model eller hoveder.

Design Professionel sørger for modeller,  
på kurser der er med modeller

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.
Be talingsfristen er 8 dage.

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

alle får besked ved aflysning.

hvis du ønsker bestillingsvarer med hjem, fra et kursus,  
skal ordren afleveres på kontoret om morgenen,  

og vil så være færdigpakket og klar, når kurset slutter
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