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Branżowe szkolenia fryzjerskie 
 

Akademia Stylizacji Fryzur Katarzyna Majchrzak ma zaszczyt zaprosić osoby posiadające 

zawód Fryzjera na szkolenia których celem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia 

adresowane jest zarówno dla osób aktywnych zawodowo, chcących poprzez poprawienie jakości 

świadczonych przez nich usług, zwiększenie zakresu oraz optymalizację ich realizacji pragną 

rozwijać się w swoim zawodzie jak i dla fryzjerów poszukujących pracy, gdzie szkolenie pomoże im 

zwiększyć swoje szanse na niełatwym rynku zatrudnienia w branży fryzjerskiej.  

 

Proponowane przez naszą Akademie kursy obejmuje następujące programy szkoleń: 

 

1. Cut Strategy – Strzyżenia fryzjerskie 

 

Szkolenie to jest jednym z podstawowych programów, 

pomagających usystematyzować wiedzę branżową, pozwalając 

na maksymalne i świadome jej wykorzystanie podczas pracy z 

klientem. Jego zakres obejmuje przygotowanie uczestnika zajęć 

do przeprowadzenia konsultacji i diagnozy, samodzielnego 

kreowania fryzury, właściwej realizacji strzyżenia z 

uwzględnieniem indywidualnie dobranych technik 

fakturowania i metod personalizacji. 

Pomaga również w poprawnym zrozumieniu zasad i terminologii 

stosowanej podczas procesu obsługi klienta. Uwieńczeniem 

szkolenia jest udział w prezentacji Look&Learn, gdzie słuchacz 

będzie mógł obserwować pełną realizację obsługi klienta/modelki, 

uwzględniając każdy jej etap: od rozmowy poprzedzającej dobór 

optymalnego sposobu strzyżenia na modelowaniu kończąc. 

 

2. Pokochać koloryzację - Techniki zmiany koloru 

 

Niniejszy kurs skierowany jest do osób chcących pogłębić swoją 

wiedzę z szeroko pojętego zakresu zmiany koloru włosów. 

Poruszana na szkoleniu problematyka nie ogranicza się jedynie 

do aspektów związanych z technikami koloryzacji, ale porusza 

mniej znane obszary, m.in. takie jak prawidłowe stosowanie 

podkładów rozjaśniających, metody 

demakijażu czy techniki Ombre/Sombre. Istotnym tematem jest 

również dział poświęcony korekcie ewentualnych błędów, 

mogących zaistnieć podczas realizacji zabiegu. W zależności od 

wariantu szkolenia przeprowadzone zostaną 1 – 3 prezentacje z 

udziałem modelek w systemie Look&Learn pozwalające 

zgłębianie tajników technik zmiany koloru w praktyce.  
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3. Koki i upięcia 

 

Celem bloku tematycznego „Koki i upięcia” jest rozwinięcie tego 

trudnego i niedocenianego przez wielu fachowców obszaru 

wiedzy teoretycznej i praktycznej z wspomnianego zakresu 

stylizacji włosów. Kurs ten pomoże zachować profesjonalne 

podejście przy doborze, projektowaniu i realizacji fryzur 

wieczorowych, okazjonalnych i 

artystycznych uwzględniając 

optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów jak i pozwoli na 

zminimalizowanie podstawowych błędów podczas pracy z 

klientem. Przedstawione na prezentacji informacje przyspieszą 

też poprawne przeprowadzenie konsultacji z klientem, ułatwiając 

jednoczenie odpowiednie zaplanowanie pracy. 

 

4. Techniki nietrwałego odkształcania włosów 

 

Poza nielicznymi wyjątkami, praktycznie każdy zabieg fryzjerski 

zostaje zakończony modelowaniem, które pozwala uwydatnić 

efekty realizowanego procesu obsługi klienta, będąc 

jednocześnie uwieńczeniem całego włożonego w pracę wysiłku. 

By efekt finalny był w pełni satysfakcjonujący nie można 

zaniedbać nawet tak z pozoru nieskomplikowanego, a w 

rzeczywistości jakże ważnego etapu. Projekt fryzury i plan pracy 

jako całości musi zatem obejmować również tą kwestię. 

Proponowane szkolenie pomoże ugruntować posiadaną 

wiedzę z zakresu nietrwałego odkształcania włosów jak i 

zapozna z najnowszymi dostępnymi technikami, najlepszej 

jakości wiedzą praktyczną. Duży nacisk zostanie również 

położony na kwestię dbałości o zdrowie włosów klienta, 

która niestety dość często jest bagatelizowana co z kolei 

utrudnia pracę z włosami w przyszłości. 

 

5. Przedłużanie i zagęszczanie włosów 

 

Kurs skierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoją 

wiedzę z obszaru uzupełniających usług fryzjerskich jakimi są 

przedłużanie i zagęszczanie włosów. Ze względu na dość 

niewielki odsetek fryzjerów realizujących usługi z tego zakresu 

i relatywnie duże zainteresowanie rynku, szkolenie jest 

niezwykle atrakcyjną metodą pozyskania umiejętności 

pozwalających na zaspokojenie 

potrzeb wielu klientek. 

Proponowany przez nas kurs przygotowuje słuchacza do 

samodzielnej i świadomej pracy z wykorzystaniem  

skutecznych i sprawdzonych technik przedłużania i 

zagęszczania włosów jednocześnie uzupełniając wiedzę o 

informacje pomagające ułatwić i przyspieszyć obsługę klientki.  



 

DOKUMENT: 01/2017, REWIZJA: 01 DATA: 15.02.2017 

6. Makijaż uzupełniający 

 

Aby zapewnić klientowi kompleksowe podejście do jego 

obsługi proponujemy szkolenie, które pomoże przybliżyć 

tajniki makijażu, będącego uzupełnieniem świadczonych 

usług fryzjerskich. Analiza kolorystyczna, typu urody, czy 

określenie kształtu twarzy pozwoli w sposób globalny 

zaproponować konkretne rozwiązania, prawidłowy dobór 

dostępnych narzędzi i metod w 

celu uzyskania najlepszego efektu końcowego. Jednocześnie 

zwrócona zostanie uwaga na sposoby ukrywania 

niedoskonałości urody i wyeksponowania cech pozytywnych. 

Dodatkowym, nie mniej istotnym argumentem jest możliwość 

rozszerzenia proponowanych usług, zwiększając atrakcyjność 

oferty salonowej. 

 

Istnieje również możliwość dostosowania oferty szkoleniowej 

poprzez stworzenie indywidualnego programu uwzględniając 

specyficzne oczekiwania strony zamawiającej kurs. 

 

Zapraszamy do kontaktu: 

 

Akademia Stylizacji Fryzur 

Katarzyna Majchrzak 

al. Roździeńskiego 90 (osiedle Gwiazdy) 

40-203 Katowice 

 

tel.: +48 608 424 450 

strona internetowa: http://katowice-fryzjer.eu/ 

e-mail: k.majchrzak@poczta.onet.pl 
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