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“Tell me and I forget.
Teach me and I may remember.
Involve me and I learn.”
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-Ben Franklin

UDDANNELSE:
Cosmobell Tel. 97 22 33 44
TEKNISK SUPPORT:
Tel: 27 27 70 91

BESTILLE VARER:
Cosmobell
Tel. 97 22 33 44
eller til din lokale sælgere
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KONTORADRESSE:
Cosmobell
Cypresvej 25
DK- 7400 Herning

EVENT
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DATO

TID

STED

PRIS

Herning - UNPLUGGED
Malmö, Sverige - LIVE

Onsdag 27 sep

19.00-21.00

Cosmobell, Cypresvej 25, Herning

495:-

Lørdag 30 sep

17.00-19.00

Malmö Börshus Skeppsbron, Malmö

795:-

København

Onsdag 13 sep

19.00-21.00

Copenhagen Academy – Havneholmen 25, København V

gratis*

COLOR ME
#1

Malmö – Sverige
Herning

Lørdag 30 sep
Tirsdag 31 okt

10.00-12.00
09.00-12.00

Malmö Börshus Skeppsbron, Malmö

COLOR ME
#2

Malmö – Sverige
København

Lørdag 30 sep
Torsdag 5 okt

13.00-16.30
10.00-15.00

CREATE ME
TREND

2017 - FALL

CONNECT ME
MATRIX NEWS

Malmö Börshus Skeppsbron, Malmö
Copenhagen Academy – Havneholmen 25, København V

gratis*

495:-

INSPIRATION NIGHT - MATRIX TREND

COLOR ME #1

Inspiration og innovation når nye højder

På vores Color Me #1 giver vi dig det grundlæggende kendskab til vores Matrix farver,
Således du kan føle dig tryk og sikker, når du arbejder med dem i salonen.

En inspirerende aften hvor vi byder på Matrix svar på seasonnens trendy, kreative og brugbare trends inden for
klipning, farvning og styling.
Matrix præsenterer en helstøbt inspirations oplevelse inden for både hår og makeup.
Velkommen til en verden af inspiration.
UNPLUGGED
LIVE

Cosmobell, Cypresvej 25, Herning

- Small event
- Large event

I denne version af vores farve uddannelse giver vi dig en grundig og specifik introduktion til i vores forskellige
farvesystemer, - COLORINSIDER, SOCOLOR beauty, COLORSYNC og Lysning
Vi gennemgår, hvordan farven fungerer generelt, og fordybe os i de forskelligefarvebrands og hvordan man bedst
bruge dem til at opnå det ønskede farveresultat. Målet er at du på en enkel og forståelig måde er i stand til at
stille den korrekte farve analyse og ud fra dette blande den korrekte farveopskrift.

20-30 pers.
+ 100 pers.

CONNECT ME

COLOR ME #2

På vores træning level 1, giver vi dig den grundlæggende viden om vores produkter, så
du føler dig tryg og sikker, når du arbejder med dem i salonen.

Color me #2 Sæsonens farvetrend og teknikker

CONNECT ME MATRIX er et arrangement hvor du vil blive opdateret på nyheder eller specielt udvalgte dele af
produktsortimentet, en aften hvor du vil blive beriget med tips og tricks til det givende produkt.
Denne sæson vil vi fokusere på nyhederne samt farve træning, i
BIOLAGE, NYE FARVER og BOND ULTIM8.

BOOKING & AFLYSNING POLITIK

Tilmelding foregår ved først-til-mølle-princip til Comobell:Tlf.972 233 44. Afmelding: bindende tilmelding, ved
afbestilling senere end en uge før kurset, faktureres hele beløbe og ved udeblivels fra et gratis arrangementer
eller forsent afmending faktureres 150,-*. Er der ikke tilstrækkeligt antal tilmeldinger, vil kurset blive aflyst 2 uger
inden kursusstart. Afmelding skal ske til Cosmobell på 972 233 44.

Matrix tilbyder dig som i dag arbejder med vores farver spændende og udfordrende undervisning.
På vores Color Me # 2 skubber vi grænserne og tager farvning og frave teknikker til det næste niveau.
Vi gennemgår nyheder og giver nyttige tips og ideer til at hjælpe dig i din hverdag.
Målet er at sætte fokus på det tilsigtede resultat og hvordan vi bedst kan gøre brug af de forskellige værktøjer og
produkter med størst præcision og sikkerhed og derved opnå vores kunders endelige ønske.
Du får mulighed for at arbejde hands on på dukkehoved samt at stille spørgsmål.
Vi glæder os til at se dig til en dag i kreativitetens tegn.

PLAY ME
Y
N Nu findes mange af vores produkt uddannelser på nettet under
www.matrixeducationnordic:com/matrixplay

Der vil ved aftenarrangementer blive serveret et let måltid ½ time før kursus start.

