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

ONTDEK ONS

KORTING

Krijg -30% korting bij uw eerste
Academy314 opleiding!*
*Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties, n.v.t. op one-on-one

CONTACTEER ONS
✉ info@academy314.be
💻 www.academy314.be
📞 015/68.58.35
📍 Zemstsesteenweg 1, 1981 Hofstade
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Academy314

OPLEIDINGSKALENDER
herfst/winter 2021
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Volg ons ook op Instagram
en Facebook voor cursusinformatie,
updates, foto’s, video’s en behind the
scenes beelden!

©stevens outh

Contacteer Inge voor een afspraak in
uw salon met het programma en onze
mogelijkheden!

ACADEMY314 - OPLEIDINGEN HERFST/WINTER 2021

MASTERCLASS
OPLEIDING TE HOFSTADE
KEVIN CIARROCCHI

PERSONAL TRAINING
Dagopleiding in beperkte groep, waarbij u zelf het onderwerp kiest waarop
u traint onder professionele begeleiding van één van onze coaches!
18/10 - 08/11 - 29/11 - 13/12

BARBER & MEN - 27/09
Moderne herensnitten en barbertechnieken. Van advies tot
het volledige eindresultaat.
(IG: @samypetot)

LISA MCSWAIN
CUT & COLOR - 11/10
Balayagespecialist. Leer tijdens de opleiding
een snelle balayagetechniek en 2 snitten
(IG: @lisamcswainhair)

ONE-ON-ONE
Snelle, individuele en efficiënte training waarbij u
zelf het onderwerp kiest. Onze coach werkt 1-op-1
met u samen voor maximale ondersteuning en
een maximaal resultaat. Contacteer ons voor
uw afspraak!

SAMY PETOT
MEN - 15/11
Moderne herensnitten, Van advies tot het volledige eindresultaat.
(IG: @samypetot)

Slechts 99€/uur (excl. btw, min. 2u, max. 6u)

STEVENS OUTH
CUT & COLOR - 06/12
Expert in diagnostiek en een gepersonaliseerde kleurbeleving. (@bunthoeun)

OPLEIDING TE LUIK
CLAUDE JUILLARD
ADVIES - 04/10
De relatie tussen het kapsel en de totale look van
de klant: communicatie, advies en techniek.
(@claude_juillard)

KMO-PORTEFEUILLE
Maak gebruik van de KMO portefeuille en ontvang een korting van -30%!

BONUS FBZ
Elke medewerker in loondienst ontvangt een vergoeding tussen
€45 en €75 per opleiding!

AANKOOP PRODUCTEN
Ontdek onze exclusieve partnermerken en
profiteer van uitzonderlijke kortingen in
combinatie met onze trainingen!

