INTERNATIONAL ARTISTS
FALL WINTER 2019

LISA MCSWAIN
3D BALAYAGE

07/10 - Academy314 Antwerpen

LAURENT DECRETON

CUT + COLOR

14/10 - Academy314 Antwerpen

ALEXIS FERRER

academy314

CUT + COLOR

18/11 - Academy314 Antwerpen

Academy314
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OPLEIDINGEN HERFST/WINTER ‘19

EDUCATION CHANNEL

Verkiest u online opleiding? Ontdek onze ‘videos on demand’!

NEW

Academy314 biedt een brede waaier van how-to video’s aan
op vlak van snit, kleur en styling. Ideaal voor u en uw medewerkers, om nieuwe vaardigheden te leren of bestaande op te
frissen!

PERSONAL TRAINING

Bekijk de video’s op elk toestel, zo vaak u maar wil! Voor
slechts €9.99* per maand hebt u onbeperkt toegang tot alle
filmpjes, inclusief nieuwe filmpjes die regelmatig toegevoegd
worden! Meer informatie: www.academy314.be

Tijdens deze dagopleiding kiest u zelf het onderwerp waarop u wilt trainen,
dit onder professionele begeleiding van één van onze coaches!

16/09, 24/09, 30/09, 15/10, 21/10, 28/10,
04/11, 05/11, 26/11, 03/12, 09/12

* jaarlijkse facturatie

Prijs: €240* per dag

VOORDEELPACKS

INTERNATIONAL ARTISTS

Komt u of uw personeel regelmatig op opleiding? Met onze voordeelpacks
geniet u van kortingen bij het boeken van meerdere opleidingen!

Laat je inspireren door de masters in hairdressing

-25%

Demo €120* | Demo + workshop €240*

@lisamcswainhair

@laurentdecreton
LAURENT DECRETON
CUT+COLOR - 14/10

ALEXIS FERRER
CUT+COLOR - 18/11

Dé balayagetrend van de
Verenigde Staten!

Laat je inspireren op vlak van snit
en kleur door Laurent Decreton,
internationaal erkend kapper en
haute couture catwalk stylist!

Ontdek hoe Alexis Ferrer’s werk
als catwalk stylist invloed heeft
op zijn snitten en kleuren!

KLEUR

MAAK KENNIS MET ONS

23/09

New Trends Color&Highlight
De nieuwste kleur-, lok- en
balayagetechnieken.
Demo €120* | Demo + workshop €240*

Krijg -30% korting bij uw eerste
Academy314 opleiding!*

-50%
KORTING

-30%
KORTING

Krijg -50% korting bij
uw tweede Academy314
opleiding!*
*Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties

-40%

KORTING

KORTING

DISCOVER
PACK

LIGHT
PACK

FULL
PACK

3 + 1 gratis

6 + 3 gratis

12 + 8 gratis

€720 i.p.v. €960
€180* per dag

€1440 i.p.v. €2160
€160* per dag

€2880 i.p.v. €4800
€144* per dag

@alexisferrer01

LISA MCSWAIN
3D BALAYAGE - 07/10

-33%

KORTING

*Prijs excl. BTW en excl. oefenhoofd (€46 excl. BTW)

KMO-PORTEFEUILLE

Ontvang bovenop de pakketten een extra korting van -40%!

BONUS FBZ

Elke medewerker in loondienst ontvangt bij ons een vergoeding tussen €45 en €75 per opleiding!

INFO & INSCHRIJVEN
* Al onze dagopleidingen hebben een vaste prijs van €240 excl. BTW, exclusief oefenhoofd
(indien van toepassing). Volgt u graag enkel de demonstratie? Dit kan aan €120.

Academy314 Antwerpen
Frankrijklei 45, 2000 Antwerpen
www.academy314.be - info@academy314.be - 03/213.33.00
Academy314

academy314

