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edukacja artègo
Z punktu widzenia marki artègo dla większości klientów rozwój własnych umiejętności i zdolności jest jednym z waż-
niejszych elementów bycia fryzjerem. Ciągłe udoskonalanie technik koloryzacji i cięć włosów na rynku nasyconym 
konkurencją oraz zmieniającymi się potrzebami klientów jest nieodzownym elementem, który przybliża nas do osią-
gnięcia biznesowego sukcesu.

Grupę szkoleniową artègo tworzy grono wybitnych fryzjerów współpracujących z marką na co dzień.

Wojciech zieliński
To jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylistów z branży fryzjerskiej. Uczestnicząc w wielu 
prestiżowych pokazach zarówno w Polsce, jak i za granicą, zyskał status cenionego kreatora 
i stylisty fryzur. Jako instruktor ceni sobie bezpośredni kontakt z drugim fryzjerem, co sprzyja 
wymianie doświadczeń między uczestnikami a prowadzącym.

krzysztof Pajor  
Od ponad 10 lat doskonali technikę fryzjerską. Uczestniczy w wielu szkoleniach zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych, m.in. w Akademii Vidal Sassoon. Jest perfekcjonistą w tym, co 
robi i nie ma dla niego fryzury oraz koloryzacji nie do wykonania. Preferuje aktywne metody 
nauczania, dzięki którym uczestnicy szkoleń mogą nabyć nowe umiejętności i przećwiczyć je 
w rzeczywistości.

Marcin Machnicki 
Od ponad 12 lat zagłębia i udoskonala tajniki fryzjerstwa. Bierze udział w licznych szkoleniach 
krajowych i zagranicznych. Jego fryzury charakteryzują się precyzyjnym i technicznym cięciem 
oraz profesjonalną koloryzacją. Wiedzę teoretyczną wykłada w sposób komunikatywny, tak aby 
każdy mógł wykorzystać ją później w praktyce.



akademie artègo
Twoi klienci oczekują od Ciebie propozycji zmian? Potrzebujesz inspiracji, chcesz być na czasie 
i podążać za trendami we fryzjerstwie? Podczas akademii masz możliwość zarówno w teore-
tyczny, jak i praktyczny sposób nauczyć się najnowszych technik koloryzacji, cięć i stylizacji 
włosów, które promujemy przy okazji prezentacji kolekcji artègo. 

tematyka szkolenia techniki koloryzacji, cięć i stylizacji włosów w odniesieniu do najnowszej
kolekcji artègo

uczestnicy podstawowa wiedza fryzjerska, na warsztatach fryzjerskich z noclegiem   
max. 45 osób   

narzędzia fryzjerskie suszarka, nożyczki, grzebień, szczotka, klipsy

czas szkolenia pokaz – 3 godziny, warsztaty – około 2 godziny

cena pokaz – 99 zł brutto, pokaz + warsztaty + pobyt w hotelu – 499 zł brutto

modelki
i główki treningowe

podczas pokazu fryzury prezentowane są na 4 modelkach,
jedna główka treningowa dla każdego uczestnika warsztatów

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

Hotel co najmniej 3*, sala szkoleniowa z wyposażeniem multimedialnym, modelki, 
symboliczny poczęstunek, lunch dla uczestników warsztatów oraz około 19:30 
kolacja wraz z zabawą, którą poprowadzi DJ

otrzymujesz certyfikat





aBc koloryzacji
To szkolenie doda Ci pewności siebie w temacie koloryzacji artègo. Otrzymasz odpowiedzi na 
podstawowe pytania i pozbędziesz się niepewności. Zapoznasz się z szeroką ofertą produktów 
artègo do koloryzacji i dzięki temu zobaczysz spektrum usług, które możesz wykonywać w sa-
lonie. Dzięki szkoleniu poznasz swoją dalszą drogę rozwoju razem z artègo.

tematyka szkolenia bazy naturalne, karta kolorów, koło Oswalda, podstawy koloryzacji siwych 
włosów, produkty artègo do koloryzacji

uczestnicy podstawowa wiedza fryzjerska, na szkoleniu max. 12 osób

narzędzia fryzjerskie suszarka, grzebień, szczotka, klipsy

czas szkolenia do 5 godzin

cena 99 zł brutto lub 99 punktów, lub zakup produktów artègo za kwotę 299 zł 

liczba modelek  
i rodzaje włosów

jedna modelka na dwóch uczestników, modelki z naturalnymi włosami lub 
z jedolitym kolorem na całej długości włosów

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

sala szkoleniowa, modelki, produkty artègo na szkolenia, akcesoria do 
koloryzacji, symboliczny poczęstunek 

otrzymujesz certyfikat





Bajkowe blondy
Chcesz osiągać różne odcienie blondu?
Na tym szkoleniu nauczysz się uzyskiwać ciepłe i platynowe kolory blond. Dowiesz się, który 
produkt z oferty artègo wybrać, aby uzyskać zamierzony efekt przy jednoczesnej trosce o kon-
dycję włosów. 

tematyka szkolenia podkłady rozjaśniające, koło Oswalda, rozjaśnianie włosów i neutralizacja 
kolorów produktami artègo

uczestnicy podstawowa wiedza fryzjerska, na szkoleniu max. 12 osób

narzędzia fryzjerskie suszarka, grzebień, szczotka, klipsy

czas szkolenia do 5 godzin

cena 99 zł brutto lub 99 punktów, lub jednorazowy zakup produktów artègo  
za kwotę 299 zł 

liczba modelek  
i rodzaj włosów

jedna modelka na dwóch uczestników, włosy modelek w kolorze blond
(odrosty od poziomu 7. wzwyż)

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

sala szkoleniowa, modelki, produkty artègo na szkolenia, akcesoria do 
koloryzacji, symboliczny poczęstunek 

otrzymujesz certyfikat





Silver
W sytuacji gdy głębia koloru i jednolity efekt na różnych rodzajach siwych włosów są dla 
Ciebie wyzwaniem, zapisz się na to szkolenie. Rozpatrzymy różne przypadki postępowania, 
w zależności od przeprowadzonej diagnozy włosów, i zaproponujemy odpowiednie rozwiązania 
z oferty produktów artègo. Dzięki temu rezultat koloryzacji będzie zawsze idealny.

tematyka szkolenia produkty do koloryzacji siwych włosów, koloryzacja 100% siwych włosów,
zmiękczanie włosów, prepigmentacja, koloryzacja odpornych siwych włosów

uczestnicy podstawowa wiedza fryzjerska, na szkoleniu max. 12 osób

narzędzia fryzjerskie suszarka, grzebień, szczotka, klipsy

czas szkolenia do 5 godzin

cena 99 zł brutto lub 99 punktów, lub jednorazowy zakup produktów artègo 
za kwotę 299 zł 

liczba modelek  
i rodzaj włosów

jedna modelka na dwóch uczestników, modelki z siwymi włosami

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

sala szkoleniowa, modelki, produkty artègo na szkolenia, akcesoria do koloryzacji, 
symboliczny poczęstunek 

otrzymujesz certyfikat





kontrasty
Dzięki temu szkoleniu wyzwania w koloryzacji staną się przygodą. Satysfakcja i trwałość koloru 
będą czymś naturalnym. Poznasz tajniki zastosowania specyficznych produktów artègo i dzięki 
temu staniesz się ekspertem w koloryzacji.

tematyka szkolenia podkłady rozjaśniające, dekoloryzacja: demakijaż, kąpiel rozjaśniająca,  
modyfikacja koloru; repigmentacja

uczestnicy fryzjerzy z minimum rocznym doświadczeniem, na szkoleniu max. 12 osób

narzędzia fryzjerskie suszarka, grzebień, szczotka, klipsy

czas szkolenia do 5 godzin

cena 99 zł brutto lub 99 punktów, lub jednorazowy zakup produktów artègo za kwotę 
299 zł 

liczba modelek  
i rodzaj włosów

jedna modelka na dwóch uczestników, modelki, które chcą zmienić ciemny kolor wło-
sów na jaśniejszy (max. o 5 tonów) lub które chcą przyciemnić włosy o kolorze blond

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

sala szkoleniowa, modelki, produkty artègo na szkolenia,  
akcesoria do koloryzacji, symboliczny poczęstunek 

otrzymujesz certyfikat





forma i kształt
Włosy są materią, którą w stosunkowo prosty sposób można wpływać na wyrażenie osobo-
wości człowieka. Należy wybrać odpowiednią formę i kształt fryzury, aby podkreślić pożądany 
wizerunek. Propozycje zmian, które podążają za modą można zaobserwować w kolekcjach fry-
zur marki artègo. Podczas szkolenia zapoznasz się różnymi propozycjami, która wzbogacą Twoje 
umiejętności. 

tematyka szkolenia 4 techniki cięć włosów w odniesieniu do najnowszej kolekcji artègo. 
Wykonanie 2 cięć metoda krok po kroku.  

uczestnicy podstawowa wiedza fryzjerska, na szkoleniu max. 12 osób

narzędzia fryzjerskie nożyczki, grzebień, szczotka, klipsy, spryskiwacz

czas szkolenia około 4 godzin

cena 249 zł brutto

główki treningowe szkolenie odbywa się na główce treningowej. Jedna główka treningowa dla każdego 
uczestnika warsztatu

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

sala szkoleniowa, główki treningowe, statywy, symboliczny poczęstunek

otrzymujesz certyfikat





Prestiżowa pielęgnacja
Zadbane i zdrowe włosy to atrybut każdej kobiety. Pozwalają błyszczeć w towarzystwie i czuć 
się pewniej w każdej sytuacji. Jak dobrać odpowiednią pielęgnację do włosów z problemami, 
która sprawi, że Twoja Klientka będzie do Ciebie wracać na kolejne zabiegi? Odpowiedź na to 
pytanie i wiele innych otrzymacie na tym szkoleniu.

tematyka szkolenia zabiegi pielęgnacyjne artego: odbudowa włosów DREAM, diamentowa  
odbudowa i keratynowe prostowanie włosów NEW HAIR SYSTEM 
oraz naturalne nawilżenie RAIN DANCE 

uczestnicy podstawowa wiedza fryzjerska, na szkoleniu max. 12 osób

narzędzia fryzjerskie suszarka, grzebień, szczotka, klipsy

czas szkolenia do 5 godzin

cena 99 zł brutto lub 99 punktów,  
lub jednorazowy zakup produktów artègo za kwotę 299 zł

liczba modelek  
i rodzaj włosów

jedna modelka na dwóch uczestników, modelki odpowiednie do danego zabiegu

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

sala szkoleniowa, modelki, produkty artègo na szkolenia,  
symboliczny poczęstunek

otrzymujesz certyfikat





Włosy szyte na miarę
Nauczymy Ciebie w jaki sposób oraz jakich produktów artègo do stylizacji włosów używać, aby 
każda fryzura była Twoim wyjątkowym dziełem sztuki. Wykonane stylizacje zostały „uszyte” 
przy pomocy igły i gumki. Dzięki tej technice możesz tworzyć niebanalne i fantazyjne fryzury.

tematyka szkolenia techniki tworzenia fryzur w oparciu o różne rodzaje warkoczy. Praktyczne nauka 
2 spośród 4 propozycji fryzur. Prezentacja produktów do stylizacji włosów marki 
artègo.

uczestnicy podstawowa wiedza fryzjerska, na szkoleniu max. 12 osób

narzędzia fryzjerskie szcztoka płaska, grzebień, grzebień do tapirowania, zestaw Włosy szyte na miarę 
(w cenie szkolenia)

czas szkolenia max 4 godziny

cena 149 zł brutto

główki treningowe szkolenie odbywa się na główce treningowej. Jedna główka treningowa wypożyczona 
dla każdego uczestnika warsztatu

terminy informacja u Przedstawiciela Handlowego lub na artego.pl

obowiązki
organizatora

sala szkoleniowa, główki treningowe, statywy, zestaw Włosy szyte namiarę, 
symboliczny poczęstunek

otrzymujesz certyfikat





ciao artègo roma!
Zdobywaj wiedzę, baw się i smakuj. Przygotuj się na 3 dni pełne wrażeń!

dzień 1
Przylot do Rzymu.
Czas przelotu: około 2 h

****HoteL
Zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu.
Hotel położony jest w centrum Rzymu, w okolicy Watykanu. 
Pokoje 2-osobowe typu standard.

SeGWaY
Zwiedzaj Rzym na Segway’u. To niesamowite przeżycie zostanie wzbogacone najważniejszymi i najbar-
dziej aktualnymi informacjami na temat Rzymu, wieloma fascynującymi anegdotkami, wprowadzając Was 
w historię i legendy tego przepięknego miasta.

dzień 2 

SzkoLenie
Zdobywaj wiedzę na szkoleniu fryzjerskim prowadzonym przez włoskich Instruktorów 
Akademii artègo.

faSHion BuS
Wieczorem przygotuj się na pełną wrażeń, mobilną imprezę 
w luksusowym autokarze, który oczaruje Cię swoim wyglądem i przygotowanymi atrakcjami. 

dzień 3 

Powrót do Polski. 
Czas przelotu: około 2 h

Bilet można nabyć, dokonując wpłaty w wysokości 799 zł, a następnie zakupu produktów artègo na kwotę 4990 zł brutto.* 
Liczba biletów jest ograniczona – w jednej konferencji uczestniczy 30 osób. 
Konieczność posiadania paszportu/dowodu osobistego z terminem ważności do 7 dnia po powrocie włącznie.
Szczegóły i terminy szkoleń dostępne są u dystrybutorów marki artègo, których lista znajduje się na www.artego.pl.

* Zakup bez naliczania punktów, promocji artègo i ofert specjalnych.
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