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Kedves
Fodrászok!

Szinte hihetetlen, de a 2021-es év első felét már magunk
mögött tudhatjuk. Ez az időszak sem volt könnyű, ám az
oly régóta várt napsütés, meleg és jókedv eljövetelével
itt az idő, hogy a gondokról megfeledkezve csakis a jóra
koncentráljunk. Valamint arra, mi mindent tartogat
számunkra a jövő.
Találjatok minden nap valamit, ami örömet szerezhet
Nektek. Nem kell nagy dologra gondolni, elég ha
olyasvalamit találtok, ami kellemes szertartássá válhat
az életetekben, és aminek segítségével könnyebben
kezdhetitek a napjaitokat. Ez a szertartás mindenki
életében más és más lehet. Én személy szerint
azt javaslom, hogy keljetek reggelente mondjuk
10 perccel korábban, készítsetek egy finom kávét vagy
teát és olvassatok bele kedvenc könyvetekbe vagy
magazinotokba. Esetleg a Professionnel magazin
legújabb számába. :-)
Ahogy mindig, most is rengeteg érdekes témával és
inspiráló cikkel készültünk a számotokra. Oktatási
csapatunk igényeitek és elvárásaitok teljes körű
kielégítése

érdekében

szüntelenül

azon

dolgozik,

hogy bármikor, bárhol és bárhonnan tanulhassatok,
fejleszthessétek tudásotokat. Az Access-ről, márkánk
fantasztikus

képzési

platformjáról

magazinunk

10-11. oldalán olvashattok. Ezekben a napokban várja
versenyzőit a legendás hírű Style & Colour Trophy
fodrászverseny amelyre Ti is bátran jelentkezhettek.
További

részletek

a

versennyel

kapcsolatosan

a 28-29. oldalon várnak rátok. Fodrászkollégáitok
inspirációja a Professionnel jelen számából sem
hiányozhat, lapozzatok magazinunk 14-17. oldalára.
A személyes ajánlás a legjobb reklám - ezzel biztosan

Rátonyi Judit

Digitális és Oktatási Vezető

Ti is egyetértetek. Azt is tudjátok, hogyan fordítsátok
a salon-expert.hu oldalon posztolt online véleményeket
a saját hasznotokra? Részletek a 32. oldalon.
Ez és még sok minden más vár rátok magazinunk
hasábjain.

Kellemes olvasgatást, gyönyörű nyarat

és rengeteg elégedett, visszatérő vendéget kívánok
Nektek!

Terjesztés: L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.
A PROFESSIONNEL MAGAZIN FŐSZERKESZTŐJE: Anna NEČASOVÁ
L’ORÉAL PROFESSIONNEL CONTENT EDITOR CSEHORSZÁG / SZLOVÁKIA / MAGYARORSZÁG
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M E TA L D E TOX

Metal
Detox

A HAJFESTÉSI,
BALAYAGE ÉS SZŐKÍTÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK
PROFESSZIONÁLIS
GARANCIÁJA.

EGY KORSZAKALKOTÓ
INNOVÁCIÓ
amely még magasabb szintre emeli
a hajfestési, balayage és szőkítési
szolgáltatások színvonalát.

Mondjatok búcsút a megbízhatatlan színeredményeknek és
a hajtöredezésnek a L’Oréal Professionnel laboratóriumai által
kifejlesztett új Metal Detox szolgáltatásnak és termékeknek
köszönhetően.

Márkánk

legfrissebb

újdonsága

semlegesíti

a hajrostokban lerakódott fémrészecskéket, hogy az általatok
megalkotott

színeredmények

tökéletesen

megbízhatóak

legyenek. Ismerkedjetek meg az új, korszakalkotó Metal Detox
tecchnológiával, amely még magasabb szintre emeli a hajfestési,
balayage és szőkítési szolgáltatások színvonalát.
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Az igazi varázslat neve
Glicoamine

eletek is megesett már, hogy a végső

A hajban lerakódott fémrészecskék mennyisége függ a lakóhelyünk vizének

színeredmény nem olyanra sikeredett,

minőségétől, valamint a hajunk porozitásától. Még a legtisztább csapvíz is

mint azt szerettétek, illetve vártátok

tele lehet fémrészecskékkel. Ennek oka az erózió, azaz a víz vízvezetékekre

volna, esetleg hajfestés után még az egészséges

gyakorolt pusztító hatása. Minden hajmosás alkalmával újabb fémrészecskék

haj is sokszor töredezetté vált? Az Ioanninai

rakódnak le a hajban. Minél porózusabb a haj annál több fémrészecske kerül

Egyetem közreműködésével folytatott 7 évnyi

a hajrostokba, mivel azok szivacsként szívják azokat magukba.

kutatás

mindezért

Felfedeztük, hogy létezik egy Glicoamine molekula, amely képes semlegesíteni

a hajrostok belsejében lerakódott fémrészecskék,

a fémeket és elég apró méretű ahhoz, hogy képes legyen célzottan a hajrostok

azon belül is elsősorban a vízből származó réz

belsejében felhalmozódott fémrészecskékre hatni. Ezért pontosan ez az

okolható. Hajfestés, balayage szolgáltatás vagy

a molekula, amely az új Metal Detox technikai és viszonteladási termékek

szőkítés során ezek a fémrészecskék reakcióba

magját alkotja.

után

felfedeztük,

hogy

lépnek az oxidálószerrel és a legtöbb esetben
ez vezet a megbízhatatlan színeredményekhez,
valamint a haj töredezéséhez.

JELENTŐS MÉRTÉKBEN CSÖKKENTI
A HAJTÖREDEZÉS KOCKÁZATÁT.
MEGBÍZHATÓ SZÍNEREDMÉNYT BIZTOSÍT.

Kezelés
A hajrostok belsejében található fémrészecskék
semlegesítése

céljából

kifejlesztettünk

egy

3 lépéses professzionális kezelést. Ez a tökéletes
hajfestési, balayage és szőkítési eredményeket
garantáló három lépés kizárólag a szalonokban
végezhető el.

3

A nem kívánt részecskék újbóli lerakódását
megakadályozó Hajvédő ápoló.
A szóban forgó kezelést* kutatókkal és
fodrászokkal együtt teszteltük és a tesztek
eredménye lenyűgöző volt. A hajtöredezés
kockázata jelentős mértékben csökkent,
a színeredmény tökéletesen megbízható
lett és a termékek semmilyen módon nem
befolyásolják a szőkítés mértékét vagy
a hajfestékek pigmentjeinek lerakódását.
A kezelés tartósabb színeredményeket és
intenzív fényt biztosít a hajnak.

1

Fémrészecskéket semlegesítő
Előkészítő ápoló. A maximális
hatás elérése érdekében a termék
Glicoamine koncentrációja
a lehető legmagasabb, azaz 10 %.
6
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A fémrészecskékre célzottan
ható Krémsampon, amely
a szolgáltatás után
eltávolítja ezeket a nem
kívánt részecskéket a hajból.
*vs hagyományos sampon. Műszeres teszt: Metal Detox előkészítő
ápoló + technikai szolgáltatás + sampon.

Metal Detox
kezelés lépésről
lépésre
[1. lépés]

Semlegesítsétek
a fémrészecskéket

> Az Előkészítő ápolót szekciónként kell felvinni száraz hajra
a hajvégektől a hajtőig. Alkalmazott mennyiség:
• Rövid hajon 8-10 pumpanyomásnyi termék alkalmazása javasolt
• Középhosszú és hosszú hajon 15-20 pumpanyomásnyi termék
alkalmazása javasolt
> Ügyeljetek arra, hogy a hajhosszra megfelelő mennyiségű ápolót vigyetek fel
> Az applikátort 20 cm-re tartsátok a hajtól
> Amíg az ápoló szárad a hajon, készítsétek elő a hajfestő, balayage vagy
szőkítő keveréket

A HAJFESTÉSI, BALAYAGE VAGY
SZŐKÍTÉSI SZOLGÁLTATÁST A SZOKOTT
MÓDON VÉGEZZÉTEK EL.

[2. lépés] Távolítsátok

el a fémrészecskéket a hajból

> Oszlassátok el a sampont egyenletesen, nedves hajon
> Habosítsátok fel
> Öblítsétek le
> A hajat egyszer vagy kétszer is megmoshatjátok
a samponnal

[3. lépés] Óvjátok a hajat az újabb

fémrészecskék lerakódásától a pakolás
vagy a balzsam használatával
> Oszlassátok el egyenletesen az ápolót, samponnal megmosott,
törölközőszáraz hajon
> A balzsam hatóideje: 1 perc. A pakolás hatóideje: 1-15 perc
> Alaposan öblítsétek le

FIGYELEM! KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEK KÜLÖNBÖZŐ HAJTÍPUSRA

vagy

vagy

+

Vékony szálú haj

normál és vastag

= hajrostok

szálú haj

= maximális erő és ápolás

= erőteljesebb

Először a balzsamot vigyétek fel a hajra.
Alaposan öblítsétek le.
Majd alkalmazzátok a pakolást.

megerősítése

ápoló hatás

igénybevett és nagyon igénybevett haj

»
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A szalonkezelés eredményeinek
meghosszabbítása otthon
Mivel a hajrostok a technikai szolgáltatásokat követően porózusabbakká
válhatnak, a fémrészecskék könnyebben lerakódnak bennük, így a haj
védelme a szalonlátogatás után is fontos. Ezért a szalonkezelés után
ajánlott a piacon egyedülálló viszonteladási Metal Detox termékek
otthoni használata, amely megóvja a hajat a nem kívánt részecskék
újbóli lerakódásától, egyben megőrzi a festett haj színének káprázatos
fényét.
A sűrű textúrájú, könnyen felvihető és leöblíthető sampon eltávolítja
a fémrészecskéket, míg a pakolás megakadályozza azok újbóli
lerakódását. Emellett a Metal Detox lágy citrusos, valamint pézsma
tónusokkal keveredő fás illata mindenkit elvarázsol. A termékek
illatkompozíciójának megalkotója a professzionális, finom
illatok szakértője, Frederique Terranova.
A

viszonteladási

Metal

Detox

ugyanolyan

professzionális

rendelkeznek,

mint

a

termékek
formulával

fodrászok

által

használt technikai termékek. Hasonlóképpen
szulfátmentesek és ugyanolyan kíméletesen
hatnak a festett, melírozott és szőkített hajra.

MEGŐRZI A HAJ
RAGYOGÓ SZÍNÉT
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L‘ORÉAL PROFESSIONNEL
A SZALONOKÉRT
Csapatunk folyamatosan azon fáradozik, hogy új, innovatív
módokat fejlesszen ki, hogy ebben a nehéz időszakokban is
érezzétek, számíthattok Ránk!
Támogatásunk egyik fő eszköze a Salon Expert weboldalunk, aminek segítségével
a tavalyi év során több mint 70 ezer látogatót sikerült a Szalonkereső oldalra
irányítani, hogy meg tudják találni a hozzájuk legközelebb eső professzionális
szalonjaitok egyikét.

A Szalonjaitokat online formában
is folyamatosan népszerűsítjük!
Rendszeresen megjelenünk a Google keresőben, a közösségi oldalakon, illetve
a vendégeitek kedvenc magazinjaiban is, mind nyomtatott mind digitális
formában, így potenciális vendégeitek akár egyetlen kattintással elérhetik
a Szalonkereső funkciót.

Rátok alapozunk és hiszünk Bennetek!
A kampányaink segítségével eddig elért eredmények magukért beszélnek! A Salon
Expert aktív felhasználóinak a száma, akik a weboldalon keresik meg a hozzájuk
legközelebb eső szalont, a kampányunk alatt csak nem ötvenszeresére nőtt.
Azt, hogy mennyire bízunk bennetek és a képességeseitekben, semmi sem
mutatja jobban minthogy a tavalyi költségvetésünk 30%-át kizárólag a Ti
szalonjaitok népszerűsítésébe fektettük.
Mindezt azért, hogy a vendégeitek ne feledkezzenek meg a L’Oréal Professionnel
szalonokról, rendszeresen felkeressenek Titeket, és hogy a látogatások
között a lehető legkevesebb idő teljen el, ezzel is megadva hajuknak azt, amit
megérdemel, azaz a Ti értő kezeitek által kínált professzionális ápolást!

2021. JÚLIUS

|

9

S Z A LO N O K

Varga András

L’Oréal
by András

„Tősgyökeres tapolcaiként mindig is vágyam volt
létrehozni egy olyan szalont, ami egybeesik személyes
meggyőződésemmel, a minőségi termékek használatára
épülő, hétköznapi eleganciát megtestesítő koncepcióval,
amit a L‘Oréal Professionnel brandben találtam meg. Ennek
jegyében és érdekében építettem pályámat, és szereztem
tapasztalatokat neves budai szalonokban, megismerve az
aktuális hajvágási-, és festési trendeket, melyek a márka
jegyében minőségi eredményt garantálnak.
Felfogásom szerint a szolgáltatás fókuszában a vendég
által megfogalmazott igények állnak, szükség esetén
hajápolási-, és formázási javaslatokkal kiegészítve.
Az első alkalommal pár perces konzultáció keretében
precíz, gondos haj-, és fejbőr diagnózis történik, ami
meghatározza a felhasználásra kerülő termékek körét.
Ízlésemmel tökéletesen megegyezik a L‘Oréal Professionnel
elegáns fekete-fehér színvilága, a fények játékával
kombinálva.
Térjenek be a vendégek a szalonomba, és tapasztalják meg
személyesen!“

10
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BW N E T

Vendégnyilvántartó
program
vendégkartonok
automatikus sms- és e-mail értesítések
digitális naptár, melyben az irányítás a fodrász kezében van
online időpontfoglalás
bankkártyás előlegfizetés
egyedi marketing felület

PRÓBÁLD KI 30 NAPIG DÍJMENTESEN!

készletkezelés, statisztikák

Dudás Attila

L’Oréal Professionnel Nagykövet
“Fodrászként a legjobbra törekszel?
A szalon belső fejlesztése a legfontosabb döntés
kell, hogy legyen! A papír naptár már a múlt!
Modern, megbízható és innovációkkal teli támogatás
számunkra a BWNET, ahol minden segítséget
megkapunk igényeinknek megfelelően!”

Hajas László

L’Oréal Professionnel Nagykövet
“A BWNET neve önmagában garancia a minőségre!
Online naptár. Készletkezelő. Marketing felület.
Szakmai közösség. Növeld szalonod teljesítményét,
ismerd meg a rendszert Te is!”

Ternyák Kata

L’Oréal Salon Expert tulajdonos
„Vendégeink 95%-a online jelentkezik be!
Exkluzív szolgáltatásként vezettük be a BWNET-et,
megkönnyíti kollégáim és vendégeink életét egyaránt!
Büszke vagyok a csapatomra, hogy a felület által is
megmutatják tehetségüket!”

Szalonodra szabott ajánlatot adunk!

Vedd fel velünk a kapcsolatot!
Győri Szabolcs
info@bwnet.hu
+36 70 459 0678

AJÁNLATOT
KÉREK
2021. JÚLIUS
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S E R I E E X P E RT

A
még jobb lett
Ismerjétek meg a L’Oréal Professionnel profi fodrászok által profi
fodrászoknak tervezett Serie Expert termékcsalád új arculatát. Megújult
hajápolási termékcsaládunk mostantól fenntarthatóbb csomagolásban.
Az új Serie Expert még egyszerűbb és még fenntarthatóbb módon
kínál tökéletesen professzionális megoldásokat. A termékek a lehető
leghatékonyabb technológiákat tartalmazzák, hogy Ti minden szolgáltatás
alkalmával (hajfestés, balayage, világosítás) a legjobb eredményeket
biztosíthassátok vendégeitek számára. Márkánk korszakalkotó Metal Detox
újdonsága új sztenderdeket állít fel a professzionális minőség elérése terén.

A Serie Expert termékek exkluzív
hatékonyságot biztosítanak
minden hajtípus esetében:

>
>
>
>

A Metal Detox a hajfestés, a balayage és a szőkítési
szolgáltatások professzionális garanciája.
A Vitamino Color, a Blondifier és a Silver
tökéletes színvédelmet és ápolást nyújt
a festett és világosított hajnak.
Az Absolut Repair, a Pro Longer, az Inforcer és
a Scalp termékek mélyreható ápolást biztosítanak.
A Blowdry Fluidifier, a Liss Ultime és a Volumetry
könnyen kezelhetővé és formázhatóvá teszik a hajat.

Fenntartható
módon

Újdonságnak számít továbbá a termékek 100%-ban újrahasznosított műanyagból
készült csomagolása, amelynek köszönhetően
csökkenteni tudtuk az elsődleges műanyagok
felhasználását. Legfőbb gyártóüzemünk mindemellett szénmentes és egyben száraz gyár
is, ami annyit tesz, hogy az összes, a gyártási
folyamatok során felhasznált víz újrahasznosításra kerül. Cégünk ezzel is próbál
hozzájárulni a világ vízfelhasználásának csökkentéséhez.

12
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Koncentrált összetételű folyékony
ápolók - gyors szolgáltatások

Kedvenc gyors szolgáltatásaitok nem tűnnek el, csak új formát öltenek:
Vitamino Color Acidic Sealer a festett haj, valamint Blondifier a szőke
haj ápolásáért és végül, de nem utolsó sorban a Pro Longer a gyönyörű
hosszú hajért.

Fantasztikus 10 az 1-ben olaj

Nem szabad megfeledkeznünk az Absolut Repair 10 in 1
multifunkciós olajunkról sem! A búzacsíra olajjal gazdagított,
hajban maradó olaj normál és igénybevett haj ápolására ajánlott.
Milyen előnyöket nyújt?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Táplálás
Hajfelszín-megújítás
Könnyű érzetű haj
Selymes tapintás
Könnyebb fésülés
Kontroll
Kezelhetőség
Fény
Védelem
Simítás

A Serie Expert
termékcsaládról,
a termékekről és
a szolgáltatásokról többet
is megtudhattok, itt:

F R E N C H BA L AYAG E

French
Balayage
For All
Balayage à la française
A French Balayage a L´Oréal Professionnel kétlépéses, személyre
szabott balayage szolgáltatása, amely lágy átmenetekkel
egybesimuló, tökéletesen semlegesített, ragyogó fényű, à la française
színeredmények elérését teszi lehetővé. A technikának köszönhetően
bármilyen balayage pontosan a vendég igényeire szabható és
mindig minden körülmények között természetes hatást kelt. A French
Balayage egyik legfőbb jellemzője, hogy csak a szalonokban érhető
el, otthoni körülmények között ez a szolgáltatás kivitelezhetetlen.

Semlegesítés

TÜNDÖKLŐ FÉNY
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A nők és a fodrászok is imádják szerte a világon.
De mit? Természetesen a francia balayaget, amely
minden nő esetében tökéletesen személyre szabható,
legyen a vendég akár szőke, akár barna. Legfontosabb
ismertetőjegyei a természetesség, a semlegesítés
és a ragyogó fény, amelyeknek köszönhetően ez
a világosító technika meghódította az egész világot.
A francia balayage Jacques Dessange francia riviérán
működő szalonjában született és az egész világot
felölelő mozgalommá vált a fodrászok és a nők körében
egyaránt. Megközelítőleg 100 millió nő visel francia
balayaget a világ minden szegletében. Ráadásul
a francia balayaget viselő nők 81%-ának barna haja
van. Ez az örök hajfestési trend mindemellett ma is
a közösségi média elsőszámú hajtémája.

A French Balayage kiváló
megoldást kínál azoknak
a vendégeknek, akik
szeretnék megváltoztatni
hajuk színét, de
ezzel egy időben
tökéletesen természetes
megjelenésű eredményre
vágynak. Ne féljetek ezt
a szolgáltatást barna
hajú vendégeiteknek
is kínálni.

Tökéletes francia
balayage lépésről
lépésre
*Műszeres teszt

1. lépés: Lágy átmenetekkel egybesimuló
tökéletes világosítás

Mire lesz szükségetek? Fontos, hogy a megfelelő Blond Studio
terméket válasszátok és azt ún. sepregető mozdulatokkal vigyétek
fel a dupla V, fordított V, stb. technikák alkalmazásakor.

2. lépés: Tápláló gloss

A semlegesítő glosst a savas kémhatású Dialight színezők
segítségével érhetitek el. A semlegesítő árnyalatokban kivételesen
gazdag Dialight színpaletta színezői ráadásul 30%-kal intenzívebb
ápolást* és tündöklő fényt biztosítanak a hajnak.
Ez a két lépés kölcsönösen kiegészíti egymást és mindkettő
nélkülözhetetlen a természetes kontrasztokkal, világosítással és
átmenetekkel átszőtt, tökéletes, multidimenzionális színeredmény
megalkotásához.

TÖKÉLETESEN LÁGY
ÁTMENETEK

Végezzétek
el a French
Balayage
képzést az
Accessen!

Ú J D O N SÁG

Ikonikus
ecset

Bemutatjuk márkánk legfrissebb újdonságát, a kifejezetten francia
balayage technikához kifejlesztett hajfestő ecsetet, amelyet profi
fodrászokkal közösen, a Ti igényeitek alapján alkottunk meg. Ez az új
professzionális ikon 2021 nyarán látja meg a napvilágot.
A L´Oréal Professionnel márka egyik legfontosabb küldetésének
tekinti, hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat és képzéseket biztosítson a számotokra, amelyek segítenek még professzionálisabbá
tenni a munkátokat. Mindez azonban megfelelő eszközök, pl. kiváló
minőségű hajfestő ecsetek nélkül, szinte lehetetlen lenne.

Közös fejlesztés
Mivel a véleményetek fontos a számunkra, meghallgattunk Titeket és
megfontoltuk a tanácsaitokat, amelyeket a korábbi ecsetekkel kapcsolatban
megosztottatok velünk. Így a segítségetekkel megalkottunk egy teljesen új,
sokkal jobb ecsetet.
Az ecset fejlesztése 3 kreatív fodrász irányítása alatt, közös ötletelések,
folyamatos párbeszéd és gyakorlati tesztelések kíséretében 4 hónapon át
zajlott. A fodrászok körében végzett, témába vágó Instagram felmérésünkön
7576 fodrász vett részt és adott választ a kérdéseinkre.
Olyan profi fodrászok, akik inspiráltak minket, és akiknek köszönhetően
megszülethettek az első skiccek. Nélkülük ez az ecset nem jöhetett volna
létre! Az ecset fejlesztése során figyelembe vettük termékeink textúráját,
a vendégek kényelmét, az ergonómiai tényezőket és a különböző súrlódási
mutatókat. Minden egyes részletet alaposan kidolgoztunk és bízunk benne,
hogy az új ecset elnyeri a tetszéseteket.

Minden szempontból egyedülálló
Burgosi gyárunk történetében most először fordult elő, hogy a L’Oréal
professzionális termékeinek gyártása során keletkezett műanyaghulladékot
egy új ecset, egész pontosan egy francia balayage ecset előállításához
használtunk fel. Ám a különlegességek sora ezzel még nem ért véget: minden
ecseten található egy QR kód, amely segítségével hozzáférhetővé válnak az
ecsettel kapcsolatos exkluzív fodrász tartalmak.

Az új ecset előnyei:

nyelének kialakítása tökéletes és stabil fogást biztosít,
minden kéz- és ujjmérethez hibátlanul illeszkedik,
ergonomikus kialakítású,
csúszásmentes ujjtámasszal a pontos anyagfelvitelért
könnyebb és precízebb felvitelt tesz lehetővé,
egyenletes anyagfelhordást biztosít,
elősegíti a felhordott anyag takarékos felhasználását.

•
•
•
•
•
•
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Az ecset a nyári hónapoktól ajándékként lesz elérhető a French Balayage
ajánlatok keretén belül.
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B LO N D S T U D I O

A Blond Studio
megújult
Teljes körű szőkítő termékcsalád
a fodrászok és vendégeik valamennyi
igényének kielégítéséért
ÁPOLÓ HATÁS

[ Platinum 7 ]

SZABAD
LEVEGŐS
BALAYAGE

[ Clay Powder 7 ]

MULTI-TECH

[ MT8 ]

Az ammóniamentes Blond Studio 7 Clay Powder
19% agyagot tartalmaz, és leginkább fólia,
valamint hőhatás nélküli szabad levegős balayage
technikához ajánlott. Rugalmas textúrája könnyen
kenhető és finom illata még kellemesebbé
teszi a használatát. Akár 7 árnyalattal is
világosabbá teheti a hajat és elsősorban éles
átmenetek nélküli, fantasztikusan lágy balayage
megalkotásához ideális. Tökéletes szőkítő por,
amely minden balayage vagy további lágy
világosítási technikához kiválóan alkalmazható.
A Blond Studio termékcsalád minden egyes
tagja egyedülálló és mindegyiknek más a hatása.
Vendégeiteknek nem lehet olyan kérése, amelyet
ne tudnátok a termékek segítségével teljesíteni.
Győződjetek meg róla Ti is!

Semmi kétség, a szőke hajszín uralma alá
hajtotta a világot! A ’szőke haj’ a legkeresettebb
szókapcsolat a Google és a You Tube keresőkben,
Illetve ezzel egy időben a legnépszerűbb technikai
szolgáltatás a szalonokban. Mostantól ezen
a téren is még kiválóbb eredményeket érhettek
el a L´Oréal Professionnel megújult Blond Studio
termékcsaládjának segítségével. Ismerkedjetek
meg vele. Minden termék különleges valamiben:
a Platinium Plus nagy figyelmet fordít a haj
ápolására, a Clay Powder a balayage szakértője, az
MT8, ahogy a neve is sugallja, minden technikához
alkalmas, a Bonder Inside hozzáadott hajkötésvédő összetevővel büszkélkedhet és az új Blond
Studio 9 Tones játszva megoldja a haj intenzív
világosítását.

MULTI-TECH +
VÉDELEM

[ MT8BI ]

LÁTVÁNYOS
+ GYORS
SZŐKÍTÉS

[ Blond Studio 9 ]

A Blond Studio 2021 professzionálisabb és érthetőbb, mint valaha. A termékek dizájnja egyrészt
megfelel a legmodernebb trendeknek, másrészt
megkönnyíti a termékcsaládon belüli eligazodást.
A kupakon található címkének köszönhetően első
pillantásra felismerhető, melyik termékről van szó.
A szőkítő por színe jelzi a termék világosító erejét. Az
új Blond Studio ráadásul fenntarthatóbb lett. A termékek csomagolása akár 100%-ban (a kupakokat
kivéve) újrahasznosított műanyagból készül, amely
újrahasznosítható. Ennek köszönhetően évente
több mint 53 tonna műanyagot takarítunk meg.
A Blond Studio termékcsalád júniusban újabb
taggal bővült, megérkezett a Blond Studio 9 Tones,
amelyet egy új típusú oxydant, egy olajos előhívó
is elkísért. A Blond Studio 9 Tones használata
sötét, vastag szálú hajra ajánlott. A termék akár
9 színmélység felvilágosításra is képes. Olajos
technológiájának köszönhetően erőteljesebb ápoló
hatást biztosít a haj számára. Könnyű kiöblíteni
a hajból, ezáltal több vizet takaríthatunk meg.
Látványosabb szőke hajszínek megalkotásához és
extrém átalakulásokhoz ajánlott.
2021. JÚLIUS
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STEAMPOD

3.0
A L’Oréal Professionnel SteamPod professzionális gőz-hajformázónk 3.
generációja. A SteamPod a gőz erejét felhasználva segít pillanatok alatt
kíméletesen formázni a hajat.
Ha szeretted a SteamPod 2.0, akkor a SteamPod 3.0-t egyszerűen imádni
fogod! A könnyebb és vékonyabb dizájn mellett a 360° fokban fogatható,
extra hosszú vezeték nemcsak, hogy tökéletes hajkiegyenesítést tesz lehetővé,
de megkönnyíti a hullámos tincsek formázását is. A beépített víztartálynak
köszönhetően pedig még egyszerűbb lett a használata. Olvasd el Te is a L’Oréal
Professionnel oktatóival készített interjút a SteamPod 3.0-ról!

Szerinted mi a SteamPod legnagyobb előnye?
Ha két szóban kellene jellemeznem a SteamPod-ot akkor
azt mondanám, hogy kíméletes és hatásos. Legyen szó
egyenesítésről vagy hullámosításról minden esetben
megállja a helyét úgy, hogy közben a gőz erejével bejuttatja
az ápoló hatóanyagokat a hajba.

Dalotti Gergő

@gergo_dalotti_pro
L’Oréal Professionnel Oktató

Mik azok a look-ok, amiket a legtöbbet készítesz
a SteamPod segítségével és miért?
Az új 3.0 verziót a megújult kialakításnak köszönhetően
gyakran alkalmazom definiált vagy akár természetes
hatású hullámok kialakításához.
Milyen gyakran használhatjuk a SteamPod-ot anélkül,
hogy sérülne a haj?
Akár napi rendszerességgel alkalmazható, de ügyeljünk
a megfelelő eszközhasználatra, hajtípushoz és jelenlegi
hajállapothoz megfelelően szabályozzuk a hőfokot!
A SteamPod úgy lett kifejlesztve, hogy rendeltetésszerű
használat esetén a haj károsodása nélkül alkalmazható
legyen. A beállított hőfokot másodpercenként 2x ellenőrzi
az eszköz a biztonságos formázás érdekében.
Használható a SteamPod szőkített hajra?
Természetesen szőkített hajra is alkalmazható. Használjuk
a formázás előtt törölközőszáraz hajon a SteamPod
krémet vagy tejet a haj vastagságához mérten, így egy
extra ápolást és védelmet tudunk biztosítani a hajnak.
Használhatunk más hővédőt is, vagy csak SteamPod
krém/tej? Ugyanaz az eredmény érhető el?
Alkalmazhatunk más hővédő termékeket is, de a SteamPod
által garantált tartósságot, ápolást és védelmet azt
a Steampod krém vagy tej használatával tudjunk elérni.
Mikor kell alkalmazni a SteamPod szérumot?
Két felhasználási javaslat van a szérumhoz.
1, SteamPod krémhez vagy tejhez hozzáadva törölköző
száraz hajon
2, Száraz hajon kis mennyiséget alkalmazva

Szerinted mi a SteamPod legnagyobb előnye?
Úgy gondolom, hogy a SteamPod ami a gőz segítségét
alkalmazza, sokkal kíméletesebb a hajhoz, mint a hétköznapi
hajvasalók, ez nagy előny, különösen, ha a olyan hajjal
dolgozunk ami száraz, vagy hajlamos a töredezésre.

Vörös Tamás

@tamas_voros_pro
L’Oréal Professionnel Oktató

Mik azok a look-ok, amiket a legtöbbet készítesz
a SteamPod segítségével és miért?
Általában akkor használom a SteamPodot, amikor
a vendégeim egyenes look-ot kérnek tőlem, de sokszor
alkalmazom akkor is, amikor lágyabb, hullámokat kérnek
a frizurájukba.
Milyen gyakran használhatjuk a SteamPod-ot anélkül,
hogy sérülne a haj?
Mint minden hajformázó, ha megfelelően használjuk, nem
károsítja a hajat. Vigyáznunk kell azonban a hajszálainkra
és nem csak az eszközre kell hagyatkoznunk, ezért érdemes
pár dolgot szem előtt tartanunk. Például használjunk
alacsony hőfokon, ha száraz, festett vagy sérült hajjal van
dolgunk és mindig használjunk megfelelő hővédő terméket,
hogy megóvjuk a hajszálakat a káros hőhatástól!
Használható a SteamPod szőkített hajra?
Használhatjuk, azonban szem előtt kell tartanunk, hogy
a szőke hajszálak, gyengédebb bánásmódot igényelnek,
ilyen esetekben -ha száraz, szőkített vagy sérült hajjal
dolgozunk- érdemes alacsonyabb hőfokot alkalmazni.
Egy SteamPod szolgáltatás eredménye tartósabb,
mint egy beszárítás?
Frizura szempontjából az eredmény simább és fényesebb
lesz, mint a szokásos beszárítás és sok esetben az eredmény
is tartósabbnak bizonyulhat.
Mi a különbség a SteamPod 3.0 és a régebbi,
2.0 között?
Azt gondolom, hogy az elődjeivel szemben
nagy előnye a kompakt kialakítása (külső
helyett belső -integrált- víztartály), amely
sokkal egyszerűbbé teszi a használatát.
Ennek a reformációnak és a 360 fokban
elforgatható vezeték csatlakozásnak
köszönhetően könnyebben
alkalmazhatjuk hullámos frizurák
elkészítésére is.

S T Y L E & CO LO U R T R O P H Y 2021

Ne maradjatok le az
idei Style & Colour
Trophy versenyről
A nemzetközi Style & Colour Trophy fodrászverseny
mindenkit újra szeretettel vár, és idén teljesen új formában
jelentkezik. A verseny ebben az évben digitalizált és
minden fodrász számára elérhető lett, ráadásul erőteljes
médiatámogatást élvez, hogy gyönyörű közös szakmánk
még nagyobb láthatóságra tehessen szert.
A versenyt először 1956-ban, Angliában rendezték
meg és így vitathatatlanul a világ egyik legrégebbi
fodrászversenyéről van szó. Most, a jelenlegi helyzetre
reagálva a Style & Colour Trophy is belép az online térbe.
Ezáltal a világ első online fodrászversenyévé válik, amelyben
a vendégek is szót kapnak és online szavazás keretén belül
kiválaszthatják a nekik leginkább tetsző „lookot”.
Az idei évad előválogatója egy nemzetközi online
platformon kerül megrendezésre. A versenyre a világ 40
országából jelentkezhetnek a fodrászok, ami azt jelenti,
hogy a fodrászversenynek 40 különböző nyelven elérhető
weboldala van, ám a jelentkezőknek természetesen minden
országban azonos feltételeknek kell megfelelniük.

AZ IDEI VERSENY TÉMÁJA
A 2021-ES ÉV KIEMELKEDŐ
HAJTRENDJE, A FRENCH
BALAYAGE.
Minden résztvevő ország kihirdeti a saját hazai győztesét.
A 9 legjobb nemzeti győztes novemberben, Párizsban
szállhat harcba a legjobb fodrász nemzetközi díjáért, és
ezáltal a világszintű elismertségért.
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Hogyan jelentkezhettek a versenyre?
Jelentkezés: 2021. június 8. - július 25. között

1.
2.
3.

Hozzatok létre egy saját
fiókot az alábbi weboldalon:
Találjátok meg a megfelelő modellt, és alkossátok
meg a FRENCH BALAYAGE frizurát.
Készítsetek összesen 6 fotót a modellről és a frizura
elkészítéséről, majd az alkalmazott frizurakészítési
technika leírásával együtt küldjétek el a fotókat
a fent megadott weboldalon keresztül, továbbá
posztoljátok őket a saját Instagram oldalatokon az
alábbi hashtaggel: #SCTrophy_HU

A

hazai zsűri augusztusban kiválasztja azt a 6
pályamunkát, amelynek alkotói augusztus 26án a szakmai zsűri szeme láttára, a L´Oréal
Professionnel Akadémián kell, hogy megalkossák az
eredeti pályamunkához hasonló lookot. A pályaműveken
látható FRENCH BALAYAGE-t egy másik modellen kell
majd a finalistáknak létrehozniuk. A magyar győztes,
valamint a további helyezettek szeptember 15-én
kerülnek kihirdetésre.

DÍJAK
A hazai győztes képviselheti hazánkat a nemzetközi
döntőn, melyhez a nemzetközi pályamunkát jelentő fotókat
és bemutatkozó videóanyagot a nemzetközi irányelvek
figyelembevételével együtt készítjük el a győztessel. A hírnév
mellet, a győztes díja egy 2 oldalas megjelenés és fotózás
a MarieClaire magazinnal.
Szakmai vonalon a nyertes gazdagodik egy fodrászati
eszközökre beváltható 260.000 Ft értékű utalvánnyal,
valamint szabadon választott képzéseken vehet részt
a L´Oréal Professionnel budapesti Akadémiáján.
A hazai győztes mellett 3 további díj és az ahhoz kapcsolódó
nyeremények kerülnek kiosztásra a következő kategóriákban:
„French Styling”, „A legjobb „előtte-utána” és a „Közönség
kedvence”.
További részletek a lorealpro_education__hu
oldalán.

Instagram

Még több
információt találhatsz
a L‘Oréal Access felületén:

SMOKY HAIR

SMOKY
HAIR
Vörös Tamás

@tamas_voros_pro
L’Oréal Professionnel Oktató

A Smoky Hair a hűvös színek elméletéből kiinduló, exkluzív
hajfestési technika, amelynek célja az uniformizált hajszínek
elhagyása.
Olyan
személyre
szabott
színeredmények
megalkotását biztosító technika, amelyet kizárólag PROFI
fodrász képes alkalmazni és amely tökéletes átmeneteket
hoz létre az egyes árnyalatok között a megfelelő mélység- és
intenzitásbeli egyensúly, a ragyogó tükröződő tónusok, valamint
a smink világából átvett, trendi füstös színek által inspirált
árnyalatok eléréséért.

Ez alkalommal modellem hajszínét, a „Smoky
hair” technika alkalmazásával valósítottam
meg. A technika elsajátítása lehetővé teszi
számunkra, hogy olyan hajszíneket alakítsunk ki,
amelyek lényege a kevésbé áttetsző és mélyebb
tő színek valamit a végek irányában alkalmazott,
világosabb és áttetszőbb színek fokozatos, lágy
összedolgozásban rejlik. Végeredményben finom,
üde és elegáns megjelenést kölcsönözhetünk vele
vendégeinknek.

RECEPTÚRA

Tő: Majirel 7.82 + 7.121 + 3,75% 1:1,5
Hajközép: Majirel 7.82 + 9.82 + 3,75% 1:1,5
Hajvég: Majirel 9.82 + L22 + 3,75% 1:1,5

DIAGNÓZIS

Tő: Natúr 6 (4-5 cm)
Hajhossz és hajvég: Festett 7-8

SMOKY TECHNIKA
STEP 1: TŐÁRNYÉKOLÁS
Első lépésként a tő részekre
juttattam fel a festéket;
ezt követően kezdhettem
neki a hajhossz és hajvégek
megfestésének.

ELŐTTE

ÁPOLÁS
A hatóidő letelte után megmostam
a
modellem
haját
(színrögzítő
sampon – Pro Classic Color), majd
ezt követően a Vitamino Color
termékcsalád termékeit használtam.
A hajmosást követően a Vitamino
Color termékcsalád Acidic Sealer
öblítő krémjét használtam, melynek
célja a festett haj optimális védelme
és a tartós ragyogás biztosítása. Az
Acidic Sealer savas pH-val rendelkezik,
ezzel is segítve a hajszálak felületének
lezárását.
A
termékben
olyan
hatóanyagok is megtalálhatók, melyek
meggátolják a szín oxidációját,
és nagymértékben képesek megvédeni
a színes pigmenteket a fakulás és
mosás ellen, ezzel pedig hosszú távon
garantálni tudják a frizura színének
élvezhetőségét.
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STEP 2: HAJHOSSZ ÉS
HAJVÉG FESTÉS
Második lépésként
a tő utáni részekre, majd
a Smoky technika utolsó
lépéseként a hajvégekre
vittem fel az anyagot.

UTÁNA

A Smoky Hair egy új, professzionális,
személyre szabható, mégis rendkívül egyszerű
technika, amely három lépés segítségével
lágy átmenetekbe olvasztott gyönyörű
színeredményeket biztosít:
1 ] A töveknél hűvös árnyalat segítségével
adjatok mélységet a hajszínnek.

Dalotti Gergő

@gergo_dalotti_pro
L’Oréal Professionnel
Oktató

2 ] A hajhosszra és a hajvégekre világosabb
árnyalatot vigyetek fel a káprázatos ragyogás
és a természetes kontraszt eléréséért.
3 ] Az anyagok eldolgozásával alkossatok
tökéletes átmeneteket a természetes
hatásért.

RECEPTÚRA

Tő: INOA 7,1 + GLOW ,28 (4:1) + 3%
Hajközép: INOA 8,12 + 9,2 + CLEAR (1:1:2) + 3%
Hajvég: INOA 10,12 + GLOW ,21 + CLEAR (2:1:4) + 3%

DIAGNÓZIS

Tő: Natúr 6 (4-5 cm)
Hajhossz és hajvég: Festett 8-9

ELŐKEZELÉS:

Metal Detox

SMOKY TECHNIKA
STEP 1: TŐÁRNYÉKOLÁS
A root shadow azaz tő árnyékolás technikánál ügyelni kell a megfelelő anyagfelvitelre. A cél,
hogy egy szálasan átúszó színhatást készítsünk a tő és a hajközép rész között. Ennek érdekében
az ecset segítségével balayage technikához hasonló úgynevezett sepregető mozdulatokkal
ellágyítom az anyagmennyiséget annak érdekében, hogy nem kapjak egy elvágólagos vonalat.
Így amint elérek a hajközép hajrész festéséhez könnyedén össze tudom olvasztani a színhatást.

STEP 2: HAJHOSSZ ÉS HAJVÉG FESTÉS
A két szín találkozásánál az ujjaink segítségével finom masszírozó mozdulatokkal összeolvasztjuk
színhatást, ezzel biztosítva a lágy, természetes hatású átmentet.

ÁPOLÁS
1 ] Samponos mosás – Metal Detox sampon
2 ] Metal Detox maszk
UTÁNA

ELŐTTE
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SA LO N E X P E RT

Értékelés
Az online értékelések és
a vélemények fontosak
a szalon számára.

https://salon-expert.hu/

24

|

2021. JÚLIUS

Tudtátok, hogy az online értékelések és vélemények
alapvetően befolyásolják az ember döntését? Legyen
szó akár elektronikai cikkek, gépkocsik vásárlásáról,
vagy a megfelelő szállás, orvos, esetleg fodrászszalon
kiválasztásáról. Használjátok ki a bennük rejlő erőt,
bővítsétek vendégkörötöket és támogassátok üzleteteket.
A pozitív visszajelzések jelentik a legkönnyebb utat az
új vendégek szerzéséhez, viszont a negatív vélemények
könnyen a vendégek elpártolásához vezethetnek. Az
online vélemények tehát hatalmas jelentőséggel bírnak.
Használjátok és fordítsátok őket saját előnyötökre. Hogy
hogyan? Ebben segítségetekre lesz a Salon Expert
weboldal. Vendégeitek itt megírhatják véleményüket, ami
segíthet a még bizonytalan vendégeket meggyőzni arról,
hogy pont a ti szalonotok jelentheti számukra a legjobb
választást.
Próbáljátok vendégeiteket a szalonlátogatás végén
megkérni, hogy értékeljék és véleményezzék szalonotok
szolgáltatásait. Mondjátok el nekik, hogy mindezt könnyedén
megtehetik a Salon Expert oldalon, akár a telefonjukon
keresztül is, amíg ti elvégzitek az utolsó simításokat
a frizurájukon. Minél több értékelést és véleményt gyűjtötök
össze, annál megbízhatóbbá váltok a vendégek szemében.
Ellenőrizzétek,
milyen
benyomást
kelt
szalonotok
a Szalonkeresőben. Elégedettek vagytok a látottakkal vagy
szeretnétek módosítani valamin? A javításokat bármikor
egyszerűen elvégezhetitek a ProShopon.

L’ O R É A L P R O S H O P

L’Oréal
ProShop
Rendelésleadás
bármikor és
bárhonnan

Az elmúlt év minden tekintetben nagy hatással
volt az életünkre. Mindennapjaink nagy részét
több mint egy éve az online térben éljük. A L’Oréal
ProShop esetében azonban ez a változás kellemes.
A L‘Oréal által forgalmazott hajkozmetikumok
megrendelésének lehetősége a szóban forgó online
platformnak köszönhetően ma már bármikor (és
bárhonnan) elérhető. Ezzel az alternatívával is
szeretnénk megkönnyíteni az életeteket.

Veletek is megtörtént már, hogy üzletfejlesztési képviselőtök két
látogatása között kifogyott valamilyen termék a szalonotokból,
amelyre feltétlenül szükségetek lett volna? A ProShopnak
köszönhetően ezeket a kellemetlen helyzeteket egyszerűen és
gyorsan megoldhatjátok, hiszen a termékeket már egyedül is
megrendelhetitek online. Ezen kívül itt könnyedén áttekinthetitek
esedékes számláitokat, letölthetitek a munkátokhoz szükséges
anyagokat, legyen szó akár technikai lapokról, termékleírásokról
vagy termékfotókról, esetleg Salon Emotion anyagokról.
Ám most térjünk vissza a hajkozmetikumok megrendeléséhez.
Az online megrendelőlap segítségével a nap 24 órájában, a hét
minden napján és az év mind a 365 napján bármikor leadhatjátok
megrendeléseiteket. A megrendelési és a fizetési feltételek
tekintetében ugyanazok a szabályok érvényesek, mintha
a termékeket az üzletfejlesztési képviselőtöktől rendeltétek volna
meg. A szállítási díjak és a szállítási feltételek is változatlanok, ha
a csomagot még aznapi feladással kéritek, megrendeléseteket
legkésőbb 10:30-ig kell leadnotok. Rendelhettek a katalógusból a termék típusa szerint - vagy akár az elérhető animációk közül is
tetszés szerint választhattok. A ProShopban minden szalonnak
be van állítva a saját strukturális számlakedvezménye. Az oldalra
való bejelentkezés után minden terméknél az adott szalonra
vonatkozó strukturális számlakedvezménnyel csökkentett ár
jelenik meg.
Hogyan küldhetitek el megrendeléseiteket? Bejelentkezési
adataitok megadásával jelentkezzetek be a ProShopba. Ilyen
adatokkal még nem rendelkeztek? Forduljatok üzletfejlesztési
képviselőtökhöz!

lorealproshop.hu

A ProShop azért van, hogy megkönnyítse az életeteket, hogy
bármikor és bárhonnan elküldhessétek megrendeléseiteket. Ne
habozzatok, próbáljátok ki! Segítségre lenne szükségetek vagy
szeretnétek többet is megtudni? Forduljatok üzletfejlesztési
képviselőtökhöz, aki készséggel a segítségetekre lesz.

O K TATÁS

FRENCH BALAYAGE WORKSHOP
Oktatási csapatunk a nyár folyamán egy újabb ambiciózus projektbe vág bele, ami
nem más, mint egy, az egész országra kiterjedő French Balayage oktatási sorozat.
Csapatunk számára a legfontosabb cél, hogy a fejlődni vágyó fodrász kollégáknak
aktuális fodrásztrendek technikáit és alkalmazási módjait adjuk át elméletben és
gyakorlatban. Úgy döntöttünk, hogy a nyár során az Akadémián kívül is lehetőséget
biztosítunk a tanulásra.

#FrenchBalayage

tudja a vendég megkapni. Oktatóink
megmutatják nektek az idei év legnagyobb újdonságait is, a Metal Detox-ot
és a Blond Studio 9-es szőkítőt, melyek
mind a tökéletes színeredmény elérésére, mind a hajszerkezet megóvására
törekszenek.

A képzés fő témája, napjaink legforróbb
hajfestési trendje, a French Balayage,
amely már régóta lázban tartja
a világot. Oktatófodrászaink modelleken
mutatják be a L’Oréal Professionnel
által kidolgozott French Balayage
rejtett technikáit délelőtt, majd délután
a gyakorlatba ültetik át a megszerzett
tudást babafejen. A technikára jellemző
még a lágy átmenetek, az egybesimuló
tökéletes világosítás és a meleg
árnyalatokat semlegesítő hatása és
a hajnak tündöklő fényt biztosító, tápláló
szolgáltatása a Gloss.
Eme remek kombinációk ötvözetével
sikerül ismét egyedit alkotni, melynek eredményét kizárólag szalonban
Helyszín

Sopron

Szombathely

Pécs

Debrecen

Eger

Szeged

Időpont

július 19.

július 21.

július 27.

augusztus 4.

szeptember 13.

Hamarosan…

Szalon név

Rosengarten
Beauty Salon

ART-KO HAIR &
BEAUTY SALON

Pure Szalon

White Box
Hajszalon

Szépségcikk
Raktáráruház

Etalon szépség
szalon

Cím

9400 Sopron,
Lackner
Kristóf u.64

9700
Szombathely,
Fő tér 15.

7632 Pécs,
Megyeri út 78

4031 Debrecen
Derék u. 100/B

3300 Eger,
Tárkány út 21/c

6721, Szeged
Vidra u. 3

hu.lorealaccess.com

L’Oréal
Professionnel
Instagram
Az Instagram oldalunkon a márka legfrissebb tartalmait
találhatjátok. Az oldalunkon story-k és posztok formájában
ismerkedhettek meg a L'Oréal Professionnel legújabb
fejlesztéseivel, mint például a Metal Detox. Emelett
hazai oktatófodrászaink Dalotti Gergő és Vörös Tamás
online oktatásairól kaphattok első kézből információt
és nemzetözi oktatófodrászaink képzéseibe is rövid
betekintést nyerhettek.
Kövess Te is minket a @lorealpro_education_hu oldalon!
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L’ORÉAL
ACCESS
A L’Oréal ACCESS egy olyan digitális oktatási felület mely
lehetőséget nyújt a fodrászoknak hogy bárhol, bármikor
tanuljanak és inspirálódjanak. A felületen már több mint
300 online tartalom elérhető: videók, interaktív modulok
és letölthető anyagok egyaránt. Inspirálódj nemzetközi
fodrászoktól, tanulj új technikákat vagy ismételd át az
alapokat a magyar oktatók segítségével!
Csatlakozz Te is az alábbi linken, hogy még ma elkezdhesd az
online tanulást!

K A P C S O L AT

DRIVE ONLINE
MARKETING

A közösségi média mint online stratégiai
eszköz ma már nem csak egy csatorna,
amelyen keresztül elérhetjük a potenciális
vásárlókat, és bevételhez juthatunk, hanem
lényegesen
több
annál:
kapcsolódás,
márkaépítés, edukáció.
A Drive Online Marketing ügynökség
az évek során felhalmozott tudásával
és
tapasztalatával
segítséget
nyújt
a
marketingfolyamatok
átalakításában,
valamint olyan megoldásokat kínál, amelyek
nem csak jövedelmezőek, de a napirendbe is
kényelmesen be lehet illeszteni őket. Mottónk
az állandó fejlődés, ezért mindig naprakész
szaktudást biztosítunk azoknak, akik javítani
szeretnének a marketingkommunikációjukon.
Lelkes és elhivatott tanácsadóink személyre
szabott javaslatokkal és megoldásokkal
készülnek a közös alkalmakra, és minden
felmerülő kérdést megválaszolnak. Hogy Ti
mivel készüljetek? Nyitottsággal, kérdésekkel,
jókedvvel!

Elérhetőségeink:
weboldal: https://driveonline.hu/
e-mail: social@driveonline.hu

SZALONTRÉNING

Ha olyan egyedi termékhasználati problémád van, melyre Akadémiai
képzésünk során nem kaptál részletes választ, akkor készek vagyunk
ellátogatni a szalonodba, hogy a gyakorlati munka során kézzel fogható
megoldást kínáljunk. Szalontréning az üzletfejlesztési képviselődön
keresztül igényelhető.

JELENTKEZÉS KÉPZÉSEINKRE
Képzéseinkre L’Oréal Professionnel üzletfejlesztési képviselőjén keresztül
tudsz jelentkezni. A képzésről számlát állítunk ki, amit postán juttatunk el
a megadott címedre. Salon Expert partnerként az 50%-os kedvezményt
azonnal igénybe veheted. A képzésen való részvételét a képzés
kezdete előtt 5 munkanappal lehet lemondani a L’Oréal Professionnel
üzletfejlesztési képviselőjénél. Amennyiben a képzés lemondása 5
munkanapon belül történik, vagy egyáltalán nem történik meg, abban az
esetben a képzést kiszámlázzuk.

Tigyi Melinda:

Budapest
+36 30 / 966 40 24

Szabó Edina:

Győr-Moson-Sopron,
Vas, Veszprém, Zala
+36 30 / 966 40 18

L’ORÉAL PROFESSIONNEL
AKADÉMIA

Őzse Katalin:

Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés, Borsod-AbaújZemplén, Nógrád, Heves,
Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár-Bereg, Csongrád
+36 30 / 212 52 97

1023 Budapest, Árpád fejedelem
útja 26–28. Óbuda Gate Irodaház, 3. em.
Megközelíthető: 9-es és 109-es busszal
valamint 17-es, 19-es vagy 41-es
villamossal.

Sótonyi Fanni:

Ügyfélszolgálat
fanni.sotonyi@loreal.com
corphucs2@loreal.com
+36 30 / 258 62 90

Jenei Sándor:

Budapest, Pest megye,
Bács-Kiskun, Fejér,
Dunaújváros
+36 30 / 212 52 83

Kelemen Marcell:

Budapest, Pest megye,
Fejér megye, KomáromEsztergom, Veszprém
+36 30 / 212 52 74

Szabó Soma:

Tolna, Baranya,
Somogy, Bács-Kiskun,
Csongrád
+36 30 / 952 04 34
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