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E D I TO R I A L

Naši drazí kadeřníci...
Je to neuvěřitelné, ale Vánoce jsou už zase za rohem a to
znamená, že za chvíli tu máme rok 2021! Jste připraveni?
My pevně věříme, že ano.
Pomalu končící rok nám všem přinesl spoustu výzev, o kterých se pravděpodobně spoustě z nás nezdálo ani v těch
nejdivočejších snech. Ale to vás nezastavilo a s novou situací jste se poprali jako praví PROfesionálové.
Ze dne na den jste se začali společně s námi vzdělávat
on-line. Počty účastníků na našich pravidelných facebookových streamech a webinářích dosahovaly takových
čísel, že bychom mohli v jednu chvíli naplnit klidně i Národní divadlo! A tomu se říká úspěch. Ale pozor, nejde
o úspěch náš, ale především váš! Bez vaší obrovské síly
a vůle se i v nejistých časech vzdělávat, potkávat a rozvíjet dál své dovednosti bychom dnes všichni nebyli tam,
kde jsme – na prahu nové reality, která nás všechny posune mílovými kroky vpřed. Reality, na kterou bychom možná bez zkušeností z roku 2020 čekali několik dalších let.
Všichni si vážíme svého času. Snažíme se ho proto využívat efektivně a tak, aby každá naše činnost byla pokud možno přínosem našemu rozvoji, jak obchodnímu, tak osobnímu. A to se odráží mimo jiné i v systému našeho vzdělávání. Náš vzdělávací tým plánuje
off-line i on-line vzdělávání tak, aby namíchal koktejl každému z vás na míru. O tom se ostatně můžete
dočíst více na následujících stránkách.
Digitalizace se nevyhnula ani našemu magazínu Professionnel. A tak se můžete vydat do rozšířené virtuální reality kdykoli během čtení. Je to jednoduché – stačí během čtení kliknout na ikonu, kterou najdete
u vybraných článků. Díky ní se o tématu dozvíte vždy o něco víc.
Závěrem bych vám chtěla za celý tým L’Oréal Professionnel popřát krásné Vánoce, šťastný nový rok,
a hlavně mnoho síly a zdraví!

Anna Nečasová,

Brand Activation Manager a šéfredaktorka magazínu Professionnel
Česká republika, Slovensko, Maďarsko
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B LO N D I F I E R

Někdo to
rád blond!

Blond je stále v kurzu, ať už se jedná o jakýkoliv odstín od
broskvové až po ledovou. Je dokonce nejvyhledávanějším
tématem na Googlu i Youtube. Blonďaté vlasy jsou sice
krásné, ale zároveň i náročné na péči — po každém
odbarvování potřebují hloubkové ošetření. Buďte pro své
klientky dokonalým blond expertem díky péči Blondifier.
Profesionální řada Blondifier, která chrání a koriguje různé
typy odbarvených blond vlasů, teď přináší nové hvězdné
produkty, jimiž můžete poskytnout klientkám rychlé ošetření
po každé blond službě.

Koncentrát pro okamžitou obnovu
povrchu zesvětlených blond vlasů

Nové profesionální koncentrované tekuté ošetření s obsahem
komplexu gluco-polyfenolů vyvinuté pro zcitlivělé odbarvené
vlasy, které se používá po každé blond službě.
ÚČINKY:
redukce lámavosti vlasů;
kutikula je uhlazená;
vlasy jsou lesklejší, hladší a silnější.

•
•
•

POUŽITÍ:
aplikujte na délky a konce šamponem umytých
a ručníkem vysušených vlasů pohybem ve tvaru S;
• masírujte pro lepší vstřebání produktu, rozčešte;
• nechte působit 2—3 minuty;
• důkladně opláchněte.

•

Balzám pro obnovu povrchu
zesvětlených blond vlasů

Nový profesionální lehký balzám pro obnovu povrchu vlasů, který
regeneruje sílu vlasového vlákna pro vlasy přirozené na dotek.
ÚČINKY:
obnovuje sílu vlasového vlákna bez zatížení;
pomáhá chránit proti lámavosti;
ochrana před teplem až do 230 °C.

•
•
•

POUŽITÍ:
zahřejte malé množství produktu v dlaních;
aplikujte balzám na ručníkem vysušené délky a konce;
neoplachujte;
vyfoukejte nebo upravte jako obvykle.

•
•
•
•
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BAC K TO CO O L

#BackToCool

Řekněte au revoir
nežádoucím podtónům
Ženy po celém světě je milují. Co? Přece přirozené studené
odstíny svých vlasů. Právě proto L’Oréal Professionnel
reaguje na přání klientek, které touží po studených odlescích, a představuje vlastní neutralizační službu Back to
Cool. Ta vyvažuje nežádoucí teplé tóny prostřednictvím
hloubkového porozumění teorii barev, barvám přírodních
základů, základům zesvětlení a odleskům. Řekněte au revoir
nežádoucím podtónům červené, oranžové a žluté.
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Co ovlivňuje barvu?
Na vývoj barvy má velký vliv působení okolního prostředí.
Barvení, mytí, sušení, odbarvování, kartáčování, plavání,
vlhkost, slunce, běhání... My všichni chceme vést aktivní
život. Pro všechny milovníky vlasů to ale znamená jednu
krutou realitu — teplo. Červené, oranžové a žluté podtóny,
které narušují integritu barvy vlasů.
Věděli jste, že předním nepřítelem barvy je voda, která
svým působením zdaleka předstihuje sluneční záření, teplo
a vzdušný kyslík? Takže mytí za mytím a koupel za koupelí
získávají vaše vlasy postupně vždy teplejší tón. Zabraňte
tomu pomocí vhodně zvolených studených barev, které
vlasy neutralizují nebo jim dodají chladné odlesky.
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Vše začíná u tří primárních barev — modré, červené a žluté. Ty
doplňují sekundární barvy — zelená, fialová a oranžová. Základní
barvou je pak neutrální hnědá, která je tvořená kombinací
modré (studené) a červené se žlutou (obě teplé). Z těchto
tří primárních barev vytvořili chemici L’Oréal Professionnel
základy, které napodobují přírodní výšky tónu.
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Rigo István, technologický ředitel — Maďarsko
„Hloubkové porozumění barevnému kruhu, označení barev
pomocí alfanumerického systému, pozice barev na barevném
kruhu a v neposlední řadě znalost komplementárních, tj.
doplňkových barevných dvojic, nám poskytuje nepostradatelnou teoretickou znalost při barvení.
Aplikace pravidel korekce barev a z toho vyplývající zkušenosti
nám zabezpečují tu dovednost, jejíž pomocí můžeme s větší
sebejistotou a kreativitou dosáhnout krásné neutralizace
a studených odstínů na jakémkoliv základu zesvětlení.“
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Kouzlo kolorimetrie

BAC K TO CO O L

Neutralizace
Neutralizace znamená v každém případě vytvořit neutrální barvu: hnědou. Neutrality dosáhneme, když rovným dílem zkombinujeme
teplé a studené tóny.
Barvy L’Oréal Professionnel poskytují nejširší
škálu možností studených tónů — celkem 59
odstínů barvicích systémů Majirel Glow, INOA
Glow, Majirel Cool Inforced a Majirel Cool
Cover.

Škála transparentnosti
Back to Cool s Majirel a INOA.

0%
Clear

100%
Clear

Transparentní
Rozjasňující

MAJIREL & INOA
GLOW

Přirozená
Netransparentní

MAJIREL COOL
INFORCED

Hluboká
Velmi studená

MAJIREL COOL
COVER

Od roku 2019 jsme postupně představili komplementární škálu dlouhotrvajících studených
odstínů. V září 2019 to byl spolehlivý Majirel
Cool Cover, v lednu 2020 poté kreativní
Majirel Glow, v březnu přirozený Majirel Cool
Inforced a v září nejnovější INOA Glow.
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MAJIREL COOL COVER

Dlouhotrvající neutralizace a velmi hluboké krytí
Barvy Majirel Cool Cover jsou typicky studenější a sytější než barvy Majirel, čímž zajišťují
extrémně studené krytí, neutralizaci a extrémní hloubku. Nabízí 22 extra studených
odstínů s vysokou koncentrací studených pigmentů v základu.
•
•

60 % základ a 40 % odlesky
80 % studených pigmentů

MAJIREL GLOW

Personalizovaná rozjasňující barva pro dlouhotrvající přirozeně
vypadající odstín a extrémní lesk
Barvy Majirel Glow jsou inspirovány kosmetickým trendem glow — přirozeným a zářivým.
Přináší vysokou míru neutralizace a extrémní rozjasnění, to vše v jedné praktické tubě.
Tato inovativní a permanentní barva je tím, co posune vzhled barvy ke studeným,
přirozeným výsledkům. Vybírat můžete z 18 odstínů od popelavých přes duhové až po
béžové a mokka.
•
•
•

Posílená o studené odlesky pro dokonale neutralizovaný barevný výsledek
O 50 % větší odraz světla pro extrémní rozjasnění
4× větší transparentnost díky speciální rovnováze barviv

MAJIREL COOL INFORCED

Dlouhotrvající barva věrná tónu posílená o studené odlesky
Odstíny Majirel Cool Inforced jsou posílené o intenzivnější studené odlesky, které je činí
studenějšími a neutralizovanějšími oproti popelavým a béžovým odstínům v hlavní řadě
Majirel. Díky tomu přinášejí modernější a mnohem přirozenější výsledek.
•
•
•
•
•

9 nových odstínů
Až 6 týdnů neutralizace
Posílené o 60 % studených odlesků
O 37 % studenější v 1. den ve srovnání s konkurencí
O 18 % studenější po 21 umytích ve srovnání s konkurencí

INOA GLOW

Olejová glow barva bez amoniaku pro neutralizaci a rozjasnění
Nová permanentní rozjasňující barva přináší v 9 odstínech dlouhotrvající neutralizaci
a extrémní lesk. Vlasům dodává sofistikovaný multitonální vzhled s velmi jemným
a průsvitným krytím až do 50 % bílých vlasů.
•
•
•

70 % odlesků a 30 % základu
O 30 % větší odraz světla
2× větší transparentnost

LISTOPAD 2020

|

9

V Z D Ě L ÁVÁ N Í

VZDĚLÁVÁNÍ
NA MÍRU
kdekoli a kdykoli

Velkým krokem vpřed, který zásadně změnil
podobu našeho vzdělávání, byla bezpochyby digitalizace, která začala v loňském
roce. Zkušenosti, jež jsme měli možnost za
tu dobu získat, a zpětná vazba od vás nám
pomohly při další výrazné proměně. Ta
letos ještě eskalovala v situaci, v níž jsme se
ocitli kvůli pandemii covidu-19. Snaha být
vám nablízku a vyjádřit vám tak podporu
v náročných časech se promítla i do našeho
aktuálního vzdělávacího plánu. Vydejte
se společně s námi na cestu za svými
spokojenými zákazníky i úspěšným salonem prostřednictvím systému moderního
a praktického vzdělávání. Jednoduše kdekoliv a kdykoliv.
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Ať už chcete mít přehled o posledních trendech ze světa krásy, hledáte zdroj nekončící
inspirace, nebo vás prostě zajímá aktuální dění v akademiích, budete na správném
místě, pokud navštívíte naši facebookovou skupinu nebo instagramové profily našich
technologů a obchodních zástupců, které jsou zde pro vás 24 hodin sedm dní v týdnu.

LIVE STREAMS

Živá vysílání nepřinášejí pouze témata zaměřená na naše i vaše oblíbené produkty
a služby v podání technologů, ale také inspiraci, tipy a triky z oblasti střihu a stylingu
Tecni.Artistů L’Oréal Professionnel. Nestihli jste některý z našich live streamů?
Nevadí! Najdete je ve facebookové skupině Kadeřníci L’Oréal Professionnel.

WEBINÁŘE

Teorie je prostě základ, který pro svou práci potřebujeme. Všechny detaily týkající
se technologie a možností použití produktů vám naši technologové nabídnou
prostřednictvím teoretického webináře. Můžete ho sledovat z pohodlí svého domova.
Díky tomu pak můžeme na seminářích v akademii věnovat více času praxi než teorii.
Předběhněte konkurenci a absolvujte webinář ještě před uvedením novinky na trh.

DEN V SALONU S TECHNOLOGEM

Rádi spojujete příjemné s užitečným? Využijte možnosti efektivního odborného
proškolení kadeřníků a kadeřnic vašeho salonu! Technolog vás seznámí nejen
s barvicími systémy, ale pomůže vám také s rozšířením nabídky služeb vašeho salonu.
Proč toho tedy nevyužít, že?!

SEMINÁŘE V AKADEMIÍCH

Live stream jste nezmeškali, webinář máte v malíku a jediné, co vás dělí od pocitu,
že jste skutečným odborníkem na dané téma, je praxe? Navštivte naše akademie
a absolvujte praktický seminář, během kterého si ověříte teoretické znalosti prací na
cvičných hlavách nebo ve skupinách na modelce. Nezapomínáme ani na skutečnost,
že dobrý kadeřník je nejen umělcem, ale také obchodníkem. Kromě seminářů
zaměřených na rozvoj služeb nabízíme i ty, které vám pomohou rozvinout váš byznys
a sociální sítě.

ACCESS

Rok 2021 bude rokem Accessu! A co je Access? E-learningová platforma, která
přináší výhody online i offline aktivit. Nabízí možnost absolvování webinářů,
interaktivní vzdělávací moduly, inspirativní videa i kvízy a testy. Vše pod „jednou
střechou“ a dostupné kdykoliv. Stačí vyzkoušet!

Přidejte se k nejsilnější kadeřnické komunitě
Kadeřníci L’Oréal Professionnel

LISTOPAD 2020
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Rozdávejte
radost

s vánočními balíčky
L’Oréal Professionnel
Nejkrásnější období v roce se nezadržitelně blíží a L’Oréal
Professionnel si pro vás a vaše klienty opět připravil populární
vánoční balíčky. K dispozici je pět nejoblíbenějších řad
– Pro Longer, Absolute Repair, Vitamino Color, Blondifier
a Mythic Oil. V balení najdete vždy šampon v kombinaci
s maskou. V případě produktů z řady Mythic Oil pak šampon
pro normální až jemné vlasy doplňuje pečující olejíček Originale.
Jako vždy je na co se těšit.
Podpořte prodej vánočních balíčků již nyní na podzim. Skvěle
vám k tomu poslouží vaše sociální sítě a webové stránky.
Potřebujete poradit, jak na to? Stáhněte si na webu L’Oréal
ProShop digitální kity, kde najdete nejen samotné fotky
k využití, ale i návod, jak s podklady pracovat
DIGITÁLNÍ KITY
PRO VÁNOČNÍ
BALÍČKY
STAHUJTE
JEDNODUŠE
ZDE:

12
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K propagaci vánočních balíčků
ale můžete udělat ještě daleko
víc. Jak na to, radí Adam Ježek
ze Salon Emotion.

Posíláte svým klientkám newsletter? Pokud ano, určitě
do něj zařaďte i informaci o možnosti objednání balíčků.
Máte výlohu? Využijte toho, vyzdobte ji a nalákejte
kolemjdoucí.
Nabízejte balíčky aktivně, ale zároveň nenásilně, například
při objednávání klientů a klientek na službu.
V prostorách salonu vystavujte balíčky včetně ceny.
Usnadníte tak zájemcům jejich rozhodování.
Nezapomínejte na muže, právě oni často shánějí dárek
pro své partnerky. Nabízejte balíčky i jim.

LISTOPAD 2020
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Kolekce Grafic

Misha/hair studio® — raw beauty
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Nová kolekce z dílny Mishy Čadkové je hravá, vášnivá a pestrobarevná. Detaily ve vlasech i na pozadí látek jsou navzájem
propojené, jako by modelky byly součástí obrazu a vystupovaly
z něj. Představuje vzájemnou nádhernou symbiózu. Barevné
jednotlivosti ve vlasech, konturách a pěšinkách jsou vytvořené
speciálními barvami na vlasy a kůži. Nechte se unést doslova
uměleckým ztvárněním avantgardních účesů.

Rychlé
služby
Serie
Expert
Chcete svým klientkám poskytnout službu
přesně na míru jejich vlasům a zároveň
přitom respektovat jejich časové možnosti?
Vsaďte na jednu ze tří expresně rychlých
personalizovaných služeb Acidic Sealer,
Pro Longer a Blodifier. Díky nim budou vlasy
klientek opečované během pouhých několika
minut.

Pro Longer

Profesionální regenerace Pro
Longer obnovuje délky a vyplňuje
konečky pro delší, silnější a kvalitnější vlasy. Patentovaná technologie Filler-A100 vlasy chrání
a předchází jejich lámání. Zesiluje délky, zvyšuje jejich odolnost
a dodává plný vzhled.

Acidic Sealer

Oplachující péče s kyselým pH
Acidic Sealer okamžitě uzamyká povrch vlasového vlákna pro
ochranu barvy a intenzivní dlouhotrvající lesk vlasů. Aplikace vám
nezabere ani minutu navíc. Služba je ideální pro všechny klientky
po službě barvení.

Blondifier

Koncentrát Blondifier s obsahem
komplexu gluko polyfenolů pro
okamžitou obnovu povrchu zesvětlených blond vlasů posiluje
vlasové vlákno, aby nedocházelo k lámání. Kutikula je uhlazená,
vlasy okamžitě vypadají lesklejší,
hladší a silnější. A to vše během
pouhých 3 minut.

Pro váš Instagram
a Facebook stahujte
digitální kity rychlých
služeb jednoduše zde:

www.mishahairstudio.com
mishahairstudio
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N OV I N K Y Z E SA LO N Ů

Sanctuary
by Mario
Mario Nguyen

Kadeřnické profesi, která je pro něj zároveň vášní i láskou,
se Mario věnuje už víc než 15 let. O vlastním salonu snil
odjakživa, stejně jako o týmu lidí, který pro něj bude jako
rodina.
„U nás v Sanctuary najdou ženy i muži to, co jim chybí možná i v běžném životě. Je to hlavně profesionální péče té
nejvyšší úrovně, prvotřídní hairstylisti a krásné designové
prostory, v nichž člověk doslova unikne problémům každodenního života. Původní datum otevření salonu bylo 1. dubna 2020, ale vzhledem k letošní situaci to samozřejmě
nebylo reálné. Sice mi to trošku znepříjemnilo dokončení
salonu — designové prvky jsem objednával ze zahraničí —
ale nakonec vše dobře dopadlo! Naše klientky to zvládly
chvilku bez nás, teď už jsme tady pro ně.
Otevřít si vlastní salon bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem
mohl udělat. Myslím si, že to je sen každého kadeřníka, který
svojí prací doslova žije.“

Atelier Glam
Martina Krejčí Janková
— Kolekce BIRDS

Tým kadeřníků salonu Atelier Glam pod vedením
Romana Šnajdrvinta vytvořil novou kolekci BIRDS 2020.
Spolupracovali na ní Martina Krejčí Janková, Marcela
Cacáková, Pavlína Šenová a Lada Firchová.
Kolekce vyjadřuje fascinaci přírodou, ptačí říší a její
nekonečnou rozmanitostí. Je inspirována ženou jemnou,
něžnou a zároveň drze chlapeckou. Snoubí se v ní dokonalá
barevnost ptačích per, která je ledabyle, ale přesto
promyšleně vetknutá do nekonvenčních linií střihu. V mozaice
kontrastních barev lze snadno rozpoznat charakteristiku
ptačích křídel.
Kolekce BIRDS posouvá hranice až tam, kam sahá vaše
obrazotvornost. Nechte se unést na křídlech fantazie….
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Hair
Studio Fly
Petra Míková
Že bude kadeřnicí, věděla Petra Míková od svých
osmi let. Už tehdy ji bavilo pracovat rukama, a navíc
miluje lidi. K otevření vlastního studia se rozhodla
po letech praxe, kdy získala dostatek zkušeností,
a dosavadní podvědomá představa začala získávat
konkrétní obrysy.
„Přála jsem si prostor, kde vás, když vstoupíte, zahalí
vůně čistoty, příjemná hudba a klid. Mojí srdcovkou
ve studiu je velká fototapeta, na které jsou špičky
stříbrného plátna a koncertních pódií šedesátých
let, např. John Lennon, Alain Delon, Brigitte Bardott
a další. Mezi těmito velikány najdete i portréty všech
členů mé rodiny včetně našich psů. Ve Studiu Fly
jsem šťastná. Je to pro mě druhý domov.
I když o sobě ještě pochybujete, jděte do toho. Pokud
máte svůj sen a jste pracovití, dáte to.“

Salon
Gabriela
Kejmarová

Gabriela Kejmarová
— Czech Fashion Week
Gabriela vedla již popáté tým kadeřníků, který se staral
o vlasy modelek v průběhu módní akce Czech Fashion
Week.
„Na této akci jsem se podílela již popáté. Poprvé to byla
zvědavost a výzva, dnes je to řízený chaos. Pomáhám
i na jiných projektech, vždy to beru jako inspiraci, přísun
energie, potkávání s novými lidmi. Dohromady jsme česali
29 modelek pro jedenáct návrhářů, plus každý návrhář
měl své VIP modelky. Vychází mi to na 349 účesů!
No prostě řízený chaos. Každý rok oslovuji obvykle stejný
tým kadeřníků, z našeho salonu spolupracuje 3—5
kadeřníků a pak další salony — Salon Hollywood, Salon
Glamour a Salon Identiti.
Czech Fashion Week si pokaždé užiji, práce s vlasy je pro
mě zábava a relax, i když letos to byla jen jednodenní akce.“

ONLINE

Využijte
sociální sítě

ve svůj prospěch
Facebook, Instagram a další sociální sítě
hýbou světem. A vy byste jim také měli
věnovat pozornost. Mohou vám totiž
výrazným způsobem pomoci podpořit
váš byznys. Inspirujte se radami našeho
odborníka Jana Lose, se kterým jsme
si povídali o síle sociálních sítí a jak na ně.

JAN LOS

Digital Director @ L‘Oréal
Czech Republic, Hungary, Slovakia
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Proč jsou pro kadeřníky sociální sítě důležité? Co jim mohou přinést?
Sociální sítě slouží v dnešní době především k budování povědomí o značce, obchodu, salonu. Je to
jeden dílek celkové komunikační skládačky, kam patří i doporučení známého, výloha nebo třeba webové
stránky. Je to silný nástroj, který může přivést do salonu nového zákazníka. Pro stávající klientelu je to
pak především o prohloubení důvěry a motivaci k opakované návštěvě. Sociální sítě samozřejmě nejsou
samospásné, nicméně dnes se bez nich obejde málokterá firma.
Jaké sociální sítě jsou pro kadeřnické salony nejvhodnější?
Odpověděl bych otázkou: Koho chcete oslovit? Jaký je průměrný věk vašeho zákazníka? Máte kvalitní
fotky, které můžete publikovat? Každá platforma má své uživatele. U nás je pořád platné rozdělení:
Instagram pro mladší cílovou skupinu a Facebook spíše pro starší uživatele. Vlasy jsou o vizuálním dojmu
a může se zdát, že nejvhodnější je tedy využít Instagram. Pokud máte kvalitní obsah, je to jasná volba.
Nicméně pokud se většina vašich klientek a klientů vyskytuje spíš na Facebooku, jděte také tam. Ostatní
sítě jsou u nás z pohledu relace cena—výkon zanedbatelné. Poměrně zajímavé výsledky má komunikační
aplikace WhatsApp, kde vidíme poměrně pozitivní reakce zákazníků, pokud jim firma nabídne možnost
objednávky touto formou.
Jak se sociálními sítěmi začít, co je takovým základem?
Pokud už víte, koho chcete oslovit (věk, lokalita atd.), a máte na to vyčleněné finance, je nutné vybrat
někoho, kdo se vám o sociální sítě bude starat. Kvalitní komunikace určitě zabere nějaký čas, a pokud
můžete, doporučuji svěřit tuto práci externistovi, případně proškolenému členu vašeho týmu, kterého
to bude bavit.
Vysvětlil byste nám rozdíl mezi příspěvky na zdi a stories?
Příspěvky na zdi zůstávají stále. Dají se zároveň využít pro reklamu, což platí pro Facebook i Instagram.
Stories jsou poměrně atraktivní formát s největším zásahem právě na Instagramu. Bohužel ale po
24 hodinách zmizí. Mezi uživateli je to ale poměrně oblíbená forma konzumace obsahu. Prodloužit efekt
můžete uložením stories do výběru, který se zobrazí ve vašem profilu. Takový výběr tam pak zůstane tak
dlouho, jak chcete, nebude se však aktivně nabízet vašim sledujícím jako novinka.
Proč by měli kadeřníci používat oba formáty?
Kombinací obojího dosáhnete většího počtu oslovených uživatelů, tedy potenciálních klientů. Uživatelé
se zároveň mohou k obsahu publikovanému na zdi opakovaně vracet. To je typicky ideální třeba pro
soutěže nebo důležité novinky.
Pomáhá nějak L’Oréal Professionnel kadeřníkům s komunikací na sociálních sítích a digitálními médii?
Samozřejmě a rádi :) . S každým uvedením připravujeme tzv. digitální kity, což je soubor fotek
a textového obsahu vhodný na sociální sítě. Salony nemusí obsah samy vyrábět a použijí to, co jsme pro
ně již připravili. Ušetří tak čas i peníze. Zároveň rádi nabídneme i proškolení do světa sociálních sítí, stačí
se v této věci obrátit na svého obchodního zástupce.
Máte nějaký tajný užitečný tip na správu sociálních médií?
Plánujte alespoň na měsíc dopředu — ušetří vám to starosti s tím, kde seženete vhodný obsah, a zároveň
si vybudujete pravidelnou a kvalitní komunikaci. Zapamatujte si jednoduché pravidlo, že Instagram je
o aktuálním dění a obsahu, kdežto Facebook více o dlouhodobé reklamě, propagaci. Nezapomeňte, že
většina zákazníků si zadá název vašeho salonu do Googlu či Seznamu. Zkuste to také a podívejte se, jaké
výsledky tyto stránky zobrazí, a snažte se je vylepšit.

ZAJÍMÁ VÁS,
JAK VYPADAJÍ
DIGITÁLNÍ KITY,
O KTERÝCH JAN
LOS MLUVÍ?
MRKNĚTE SEM:

LISTOPAD 2020

|

19

PORADNA

Vás zajímá,
my odpovídáme
Protože se nás v průběhu on-line
i off-line školení nebo technických
zásahů stále častěji ptáte na barvicí
systémy, rozhodli jsme se dát
dohromady ty nejčastější dotazy,
se kterými se na nás obracíte, a poprosili jsme naši technologickou
ředitelku Evu Virostkovou, aby vám
je zodpověděla. Tady jsou.
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Jaký je rozdíl mezi Light a Dark?
Rozdíl mezi odstíny Light a Dark je velmi jednoduchý. Odstíny značené L (Light) se používají, pokud
má vaše klientka přírodní výšku tónu nebo barvené vlasy od výšky tónu 6 (blond tmavý) směrem
nahoru až po výšku 10. Naopak odstíny D (Dark) jsou určeny pro klientky, které mají tmavé přírodní
i barvené vlasy, a to od výšky 5 (hnědý světlý) směrem dolů k přírodní výši 1. Light a Dark jsou velmi
kreativní i v tom, že je můžete smíchat pro získání odstínu Medium, který je ideální právě na výšky
tónu 5 nebo 6.

Na co a kdy mám používat nový oxidant 3,75%?
Oxidant 3,75% u barev Majirel je pro nás kadeřníky dlouho očekávanou kreativní a technickou
novinkou. Ideální je hlavně při aplikaci Majirel Glow ke kořínkům pro získání skutečného GLOW efektu.
Zároveň je určen i pro všechny ostatní odstíny z řady Majirel, pokud si přejete:
•

zesvětlit přírodní vlasy o jeden tón,

•

ztmavit přírodní nebo barvené vlasy,

•

barvit tón v tónu,

•

aplikovat do délek již barvených vlasů, zejména pokud jsou zcitlivělé.

Dají se Glow používat i na tónování blond vlasů?
Samozřejmě! Majirel Glow jsou kreativní barvy, kterými můžete tónovat jak celkově odbarvené vlasy,
tak vlasy prosvětlené pomocí různých technik. V takovém případě doporučuji speciálně vybrané
odstíny, jako jsou L 22, L21, L11, LO1, LO2, L12, vždy míchat spolu s CLIER v poměru minimálně 1 : 4 !
Aplikujte je vždy na vlhké vlasy. Hlídejte si také dobu působení vývinu pigmentů. Zde doporučuji dobu
působení regulovat podle požadovaného výsledného GLOW efektu, obecně v rozmezí 5—35 minut.

Jak postupovat, pokud klientka byla barvena Majirelem a teď chce Glow?
To záleží na více faktorech. Vzhledem k tomu, že Majirel Glow má oproti klasické barvě Majirel jen
20 % základu a výsledný efekt je opravdu rozdílný, doporučuji napoprvé ještě ke kořínkům aplikovat
klientčin stávající odstín Majirel — ¾ tuby (například 8,21) + ¼ tuby Majirel Glow (například L21)
+ oxidant 3,75%. Do délek už můžete bez obav aplikovat vámi vybraný nový odstín Light.
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V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Moderní
vzdělávání
dostupné na jedno „kliknutí“
Digitální svět nabral v posledních letech na
obrátkách, a tak se moderní technologie
a smartphony staly nedílnou součástí našich
běžných životů. Na to jsme se rozhodli
v rámci vzdělávání reagovat i my v L’Oréal
Professionnel. Propojení on-line a off-line
světa jsme opět přenesli na novou úroveň.
Představujeme vám plán seminářů v našich
akademiích ve formátu interaktivní e-card,
kterou si můžete jednoduše stáhnout do
svých smartphonů. Stačí vám k tomu pouhé
jedno kliknutí.

CO VŠECHNO
V E-CARD NAJDETE?

Stáhněte si

E-CARD
do svého
telefonu i vy

Slyšeli jste už o našich
nových seminářích?
Vše, co o nich
potřebujete vědět, je
na jednom místě.

Nabídka termínů
seminářů v našich
akademiích.
Vyberte si ten svůj!

TIP: Ceny a seznam termínů, ve
kterých můžete novinky absolvovat,
najdete rychle a přehledně přímo
v detailu školení.
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Novinky
v akademiích

OD PROFESIONÁLŮ
PRO PROFESIONÁLY
To, co nás všechny spojuje,
je kromě lásky k povolání,
které není jen řemeslem, ale
svým způsobem také uměním,
i touha a potřeba nepřetržitého vzdělávání. Prohlubte a rozšiřte si s námi své dosažené
znalosti absolvováním nových
seminářů z naší nabídky.

FRENCH GLOW / INOA GLOW

Seznámíte se s novou službou French Glow, díky které budete moct nabídnout
klientkám nejžhavější trendy v barvení. Stylu glow se dá dosáhnout nejen
pomocí řady Majirel, ale i nových odstínů bezamoniakových barev INOA.
Dozvíte se, pro jaký typ klientek je služba French Glow ideální, jak jim novinku
nabídnout a rozšířit si tak portfolio ve svém salonu.

BALAYAGE FOR ALL

Tento seminář je vhodný hned pro několik skupin kadeřnic a kadeřníků.
Hodí se pro všechny kreativce, kteří chtějí do nabídky svého salonu zařadit
personalizovanou službu v oblasti zesvětlování a nabídnout tak klientkám
největší trend současnosti – techniku balayage. Seminář ocení i všichni, kdo
si chtějí prohloubit své znalosti balayage a objevit 9 neuvěřitelných technik.
Vhodný je také pro ty, kdo chtějí zjistit odpověď na to, jak správně natónovat
zesvětlené vlasy blondýnek i brunetek. Protože balayage je prostě pro
všechny!

COLOR CORRECTION

Řešíte u sebe v salonu opravu barev, melírů či balayage? Chcete se naučit,
jak prostřednictvím správné diagnostiky určit vhodnou techniku Color
Correction? To vše se dozvíte na tomto semináři, stejně jako to, jak nabarvit
velké odrosty, zbavit se barevných nesrovnalostí či nežádoucích odlesků,
a to vše se zachováním „La French“ efektu barvy.

BACK TO COOL

Doporučujeme absolvovat, pokud patříte ke kadeřnicím a kadeřníkům,
jejichž cílem je navrátit klientkám jejich vysněný přirozený či studený odstín
s dlouhodobou výdrží. Naučíte se bojovat s vlivy slunce, vody či kyslíku na
barvu vlasů, a předcházet tak nežádoucím teplým odleskům.
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I N S P I R AC E

Play It
Smoky

Svět kosmetiky je nevyčerpatelným zdrojem
inspirace pro mnoho dalších oblastí, včetně
té kadeřnické. Po trendu glow, který si z tváří
našel cestu do koloristiky, nyní proniká
do sféry barvení vlasů i nesmrtelný trend
kouřových očí. L’Oréal Professionnel proto
představuje smoky hair techniku, která je
inspirovaná právě kouřovým líčením.

Přestože trend kouřovek přetrvává již hodně dlouho, ještě nikdy
nepronikl do barev vlasů. Až teď. Složitost kouřového barvení
spočívá v profesionálně vytvořeném dokonalém barevném přechodu bezchybně se mísícím na středních délkách.

1. Chladný odstín u kořínků.
2. Reflexní světlo v délkách.
3. Bezchybný přechod na středních délkách.
Jedná se o techniku přímo na míru, která je přizpůsobená délce
vlasů. Nabízí nekonečnou škálu možností pracujících se studeným
odstínem a reflexním světlem, které může kombinovat pro výsledek šitý na míru pouze profesionální kolorista. Na sedm nových
ultrastudených odstínů se můžete těšit již v lednu 2021.
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*Koženkové pouzdro je dostupné pouze pro omezené množství objednávek.

STEAMPOD

SteamPod

by Karl
Lagerfeld

L’Oréal Professionnel a Karl Lagerfeld. Ze spojení těchto
dvou ikonických francouzských značek vznikla limitovaná
edice profesionální parní žehličky Steampod 3.0. Promítá
se v ní typický pařížský styl, známý svou nonšalancí,
elegancí a troufalostí.
Steampod tedy nyní přichází v sytě temné černé barvě
tak typické právě pro Karla Lagerfelda. Přináší tenčí
a odlehčený design, otočný napájecí kabel a zabudovaný
hřebínek i nádržku na vodu. Součástí je také koženkové
pouzdro* s reliéfní texturou pro maximální ochranu před
teplem a snadné přenášení.
Steampod představuje perfektní rovnováhu mezi
výkonem a péčí bez kompromisů. Perfektního výsledku,
ať už se jedná o vlny, nebo rovný účes, dosáhnete rychle
a šetrně.
Limitovaná edice parní žehličky Steampod 3.0 je
k dispozici od listopadu 2020.
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R OZ H OVO R

Vášeň
a pracovitost
jsou klíčem
k úspěchu
Lucie Harrerová, majitelka salonu
HARRER’S fashion hair, zazářila
v soutěži Živnostník roku. Zajímalo nás, proč se přihlásila a co pro ni
tento úspěch znamená. Nechte se
inspirovat jejím příběhem.

Lucie, stát se jedním z regionálních finalistů soutěže Živnostník
roku je obrovský úspěch, gratulujeme! Prozraďte nám prosím,
jak to celé probíhalo a co vás vedlo k tomu se přihlásit?
Přihlásil mě můj muž, který mi pomáhá zapracovat změnu našeho brandu — HARRER’S fashion hair — v povědomí veřejnosti. Jednoho dne za mnou přišel a jenom mi to oznámil. A bylo
to! Zdálo se mu to zajímavé hned ze dvou důvodů. Pro mě jako
zpětná vazba z podnikatelského prostředí, a pokud by to vyšlo,
tak i jako potvrzení a inspirace pro studenty kadeřnických škol
a ostatní kadeřníky, že tohle krásné řemeslo je perspektivní.
Co všechno jste musela pro úspěch v této soutěži splnit?
Vyplnit přihlášku a odpovědět na dané otázky v dotazníku. Myslím si, že porota v mém případě ocenila tu samotnou cestu, potenciál být inspirací pro drobné živnostníky, a také se v soutěži,
což jsme vypozorovali hlavně u velkých firem, kladl důraz na
společenskou zodpovědnost. Ta je v naší rodině tak nějak zcela přirozeně zakořeněná, no a to mohlo mít svůj kredit v rámci
hodnocení. Chováme se šetrně k životnímu prostředí a třídíme
provozní odpad, obyvatelům zdejšího domova důchodců poskytujeme už 15 let dotovanou službu i servis na lůžku, 15 let
podporujeme akce našich dobrovolných hasičů atp.
Co pro vás toto uznání znamená?
Je to pro mne překvapení a přiznávám, je hřejivé :). Asi to fakt
dělám dobře... Ale teď vážně — 25 let s nůžkami v ruce a tutéž
dobu výhradně s L’Oréal Professionnel, to je už kus ušlé cesty.

www.salon.harrers.eu

Salon Harrer’s
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Jak na váš úspěch reagují klientky?
Gratulacemi. Věřím, že i jim to přináší hřejivé uspokojení, protože ony jsou nedílnou součástí tohoto úspěchu.
Myslíte, že vám účast a úspěch v této soutěži mohou přímo pomoci i v rámci vašeho byznysu? A jak?
Určitě to funguje jako drobná podpora know-how a jména
značky v očích veřejnosti. A to je důležité pro každého, kdo chce
stále růst, rozvíjet se a udržet na vrcholu mezi nejlepšími. Bez
přetlaku klientů, dobrých obchodních partnerů a kvalitních pracovníků žádný rozvoj dělat nelze. To hlavní je stále v pracovitosti
a vášni, kterou do své práce, ať již jakékoliv, vkládáme.

R OZ H OVO R

Nový salon

HAIRLAB
Přestože letošní situace jim lehce
zkomplikovala plány na otevření vlastního
salonu, Julo Hospodár s Pavolem
Závadským se nevzdali. Navzdory
pandemii a ztíženým podmínkám tak
od srpna najdete v Bratislavě-Ružinově
jejich zbrusu nový salon HAIRLAB.

Co vás při navrhování salonu inspirovalo?
Na začátku jsme měli jen obrázky z Pinterestu, chtěli
jsme vzdušný salon v industriálním stylu, a hlavně
příjemné prostředí. Líbil se nám jednoduchý černý
nábytek a otevřené prostory. Konkrétní podobu nabral
náš salon až po konzultaci s designérem. Vsadili jsme na
praktičnost, jednoduchost a flexibilitu prostoru.
Co se vám na něm nejvíc líbí? A co oceňují klientky?
Klienti oceňují zejména tiché a klidné vlny, pracujeme
pouze na objednávky a na každou klientku si necháváme
dostatek času.
Jak jste se popasovali s letošní neobvyklou situací?
Tato situace nám kříží plány od samého začátku. Museli
jsme posouvat otevření našeho salonu na srpen 2020.
Vypadá to tak, že se s ní budeme pasovat déle, tak jsme
se rozhodli bojovat. Dodržujeme opatření, dezinfikujeme
místa po klientech a snažíme se myslet pozitivně.
Přinesla vám karanténa a covid-19 i něco pozitivního?
V soukromí nás nutí zpomalit, v práci naopak zabojovat.
Jsme nový salon a začínat v takovém období určitě není
ideální. Přestávku jsme však využili i ke vzdělávání, protože
akademie L’Oréal Professionnel nabízí ve facebookové
skupině i živé přenosy.

@hairlabsk

Na co jste v letošním roce nejvíc hrdí?
Rok 2020 měl být naší novou etapou, kdy všechny
dosavadní zkušenosti vložíme do vlastního projektu.
Nejvíce jsme hrdí na to, že v tomto přesvědčení jsme
setrvali a setrváváme, salon a klientelu navzdory
okolnostem stále budujeme a nevzdáváme se. A totéž
přejeme i našim kolegům na Slovensku a v Čechách!
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TESTUJEME

INOA
Testovali jsme za vás!
Stejně jako u každé novinky, i v případě Inoa Glow měli naši
technologové možnost vyzkoušet si ji v předstihu. Přinášíme vám
první dojmy Jany Vláčilové a Želmíry Čigašové. Co je na Inoa Glow
baví nejvíc? Jak se jim s novinkou pracuje? Nechte se inspirovat.
Jako technolog L´Oréal Professionnel jsem měla možnost testovat barvy
Inoa Glow už zhruba 3 měsíce. Za tu dobu mě tento barvicí systém nadchl,
přesvědčil a zároveň ujistil o své unikátní kreativitě. Inoa Glow bych doporučila
všem kadeřníkům, kteří mají klientky toužící po změně nebo s chutí zkoušet
něco nového. Hodí se i pro všechny, kdo se chtějí zbavit žlutých odlesků nebo
sní o jiném nádechu odstínu, ale chtějí zůstat u barev Inoa.
Inoa Glow umožnuje vytvářet studené odstíny, neutralizovat, kombinovat,
být kreativní. Nový odstín bude působit průhledným, rozjasňujícím dojmem.
Klientka bude mít z celkové barvy dojem, že je velmi lesklá a zároveň hravá.

Jana Vláčilová,
technolog Brno
Janka pracuje jako
kadeřnice již dvacátým
rokem a sedmým
rokem školí v brněnské
akademii L´Oréal
Professionnel.

Líbí se mi, že ji můžu použít samostatně i na různé techniky. Dokáže zesvětlit
přírodní vlasy o 1 až 3 tóny. Umožňuje barvit tón v tónu, aplikovat do délek,
pohrát si v kombinaci s Clear na celkově zesvětlené vlasy. Nebo ji můžu přidat
do stávajícího odstínu Inoa pro ještě studenější efekt barvy, protože má 70 %
odlesku a jen 30 % základu. A navíc na každém vlase vypadá trochu jinak.
Díky fluidnější textuře se úžasně aplikuje jak ke kořínkům, tak i do délek vlasů.
Doporučuji vždy pro přirozený vzhled u hlavy použít 3% rich oxidant.
Díky Inoa Glow si můžeme hrát a být ještě kreativnější než doposud.

PŘED
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P.V.T. 6 L13
s 3% rich
oxidantem,
délky L23 s 6%

Jak technolog se často setkávám s otázkami typu: „Jak docílím přirozené barvy? Jak se
nejlépe zbavit žlutých odlesků s dlouhodobým efektem? Jak docílím vysokého lesku? Jak
vytvořím módní odstíny?“ Mou jednoznačnou odpovědí je Inoa Glow!
Je kreativní, hravá a dokáže splnit nejčastější nároky kadeřníků — profesionálů, stejně
jako jejich klientek. Inoa Glow nám poskytuje úžasné možnosti v rámci rozšíření služeb na
salonu ve stylu francouzské elegance French Glow.

Želmíra Čigašová,
technolog Košice
Želka pracuje s produkty
L´Oréal Professionnel už 13 let
a z toho více než 5 let předává
své znalosti kadeřníkům v naší
akademii v Košicích.

Proč je to tak? Inoa Glow je personalizovaná, což znamená, že se přizpůsobí výšce tónu
vlasu každé vaší klientky a krásně rozjasní přírodní i barvený vlas. Vysoký lesk a odraz
světla vlasů, které vám zajistí barvicí systémy Glow, vyrazí dech doslova každému.
Svým bohatým obsahem studených odlesků (70 %) dokáže uspokojit i ten nejnáročnější
požadavek, kterým je neutralizace teplých základů zesvětlení nebo unikátní studený
odstín. Přírodní vlas dokáže navíc zesvětlit o 1 až 3 tóny.
Inoa Glow je ideální, pokud vaše klientka touží po návratu k přirozenosti. Skvělá je i pro
dodání výrazných multidimenzionálních výsledků. Inoa Glow je jednoduše bez limitu!
Práce technologa zahrnuje i testování novinek, které mají přijít na trh. Zkoušíme je
s předstihem, abychom vám hned od začátku mohli profesionálně radit a rozvinout váš
talent. Ráda bych se s vámi podělila o svou zkušenost s Inoa Glow i prostřednictvím
fotografií „před“ a „po“, kde máte možnost vidět všechny zmíněné výhody, které si užívám
od prvního setkání s Inoa Glow. Přeji vám, abyste si ji zamilovali stejně jako my!

PŘED
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R OZ H OVO R

V novém
Kadeřnický salon Pierot v bratislavském
obchodním centru Aupark prošel po
deseti letech fungování rekonstrukcí.
Jak probíhala, na co nového se mohou
klientky těšit a co představovalo největší
výzvu? Ptali jsme se Simony Dragúňové,
manažerky salonu.

»
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T I PY A T R I K Y

Proč jste se rozhodli pro rekonstrukci?
Salon byl velmi tmavý a bylo potřeba ho oživit po
estetické i funkční stránce. Také nyní splňujeme nejvyšší
hygienické standardy, což nám pomáhá v současné
pandemické situaci.
Co bylo nejnáročnější?
Celá rekonstrukce byla velmi náročná, trvala dva týdny
a byla realizována pouze v nočních hodinách kvůli
pravidlům v nákupním centru. Půdorys salonu nemá
běžný tvar, což vyžadovalo hodně práce s architekty,
abychom vymysleli správnou ergonomii a design.
Příprava tak trvala celé čtyři měsíce.
Co pro vás bylo největší výzvou?
Největší výzvou pro nás byl čas. Jelikož je salon od
podlahy až po strop zcela nový, práce jsme museli
naplánovat tak, aby do sebe všechny procesy zapadaly,
navazovaly a daly se stihnout v co nejkratším čase,
aby byl salon uzavřen jen minimální dobu.
Jak na novou podobu salonu reagují vaši klienti?
Reagují na nový design velmi pozitivně. Když jsme
otevírali salon po nucených covidových prázdninách,
přišlo nám více než vhod jít do čistého a nového
provozu. Poměrně strohý minimalistický styl jsme
oživili doplňky, jako jsou vázy, mechy a jiné.
Jaký je teď nový salon Pierot?
Salon vypovídá hlavně o lidech, kteří jsou v něm. Od
května si prošel Pierot největšími změnami v historii.
Budujeme stabilní tým lidí, se kterými se umíme
navzájem podržet a kteří jsou navíc i super kadeřníci.
K tomu máme jednotný ceník, takže u pokladny už
nečekají žádná překvapení. Chceme být dostupným
kadeřnictvím i pro běžné lidi.
Jaké výhody rekonstrukce přinesla klientům?
Mezi největší výhody určitě patří pěkný světlý prostor,
tři masážní mycí boxy a ti nejkvalitnější lidé! Věříme, že
klientům přijde vhod i upravený ceník.

www.pierot.sk

pierothairstudio

CO MÁM
RÁDA?

Technologická
ředitelka
Eva Virostková
se s námi podělila
o svoje tajné tipy
a oblíbence
v oblasti barvení.

Proč GLOW?
Na odstínech GLOW miluji jejich nevyčerpatelnou
kreativitu, profesionalitu, jinou dimenzi v barvení,
odlesky, které jsou opravdu podle vaší kreativity,
hrající si s rozjasněním, jemností, přirozeností,
neutralizací i fashion zářivými a výraznými
výsledky.
Oblíbený odstín?
Mými velmi oblíbenými odstíny jsou L13 pro jeho
neskutečný nadčasový přirozený béžový odstín.
Velmi ráda ho kombinuji například se 10,1 nebo
9,1; blondýnkám, které mají rády studenou barvu,
dodává nádech luxusu. Dále je to L21 – bez něj
si už neumím barvení představit. A to hlavně
pro jeho neskutečnou neutralizaci. Blond odstín
zůstává skutečně studený jako v den barvení až
do další návštěvy klientky v salonu.
A pro brunetky je to určitě D11. To je to, co nám tu
chybělo hlavně z pohledu klientek, které si přály
studenou hnědou barvu bez načervenalých nebo
oranžových tónů ve vlasech. Můžete ji použít
samostatně, pokud si přejete výraznější odstín.
Ale můj tip je kombinace ¼ tuby D11 + např. ¾ 5,1
+ 3,75% oxidant. Nebo vyzkoušejte Majirel Cool
Cover ¾ tuby 4,8 + ¼ tuby D21, vznikne úžasný
moka-duhový efekt.
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PROSHOP

L’Oréal
ProShop

L’Oréal ProShop tu s námi je již pár měsíců, a tak je na
čase si o něm zase něco málo říct. Pro ty z vás, kteří zatím
ještě neměli šanci ho poznat, je dobré vědět, že jde o online
platformu značky L’Oréal, která byla vyvinuta speciálně
pro naše L’Oréal Professionnel, Kérastase a Redken
PROfesionály. Na tomto místě najdete všechny důležité
informace, které jsou nezbytné pro úspěšný provoz vašeho
salonu.
Můžete zde sledovat stav faktur a jednoduše si stahovat
nejrůznější materiály, ať už jde o technické listy, popisky
a fotografie produktů, nebo třeba materiály od Salon
Emotion, a to v sekci Materiály ke stažení. Kromě výše
zmíněných podkladů jsou zde pro vás připraveny i tzv.
digitální kity.
Digitální kity připravuje náš marketingový tým přímo pro
vás na míru s každým větším uvedením. Jde o soubor
fotek, videí a návodů na komunikaci tohoto obsahu na
vašich sociálních sítích.
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Stačí jen pár
kliknutí a hned
můžete sdílet!

Jak na to?
Přihlaste se pod svými údaji (pokud je nemáte, obraťte
se prosím na svého obchodního zástupce) na stránky
www.lorealproshop.cz klidně přímo z mobilního telefonu,
abyste si mohli materiály rovnou stáhnout a dál s nimi
pracovat.

Klikněte na sekci „MATERIÁLY“, potom si vyberte danou značku, jděte na dlaždici
s názvem „ONLINE KOMUNIKACE“ a dále klikněte na „DIGITÁLNÍ KITY“. Zde již můžete
vybírat materiály podle jednotlivých produktových řad nebo služeb.

Samotný návod, který obsahuje i doporučené hashtagy (#klíčová slova), doprovodné
texty, tipy a triky, jak se svými sociálními sítěmi pracovat tak, aby byly pokud možno co
nejúspěšnější, si můžete otevřít jedním klikem přímo v prohlížeči, obrázky a videa pak
můžete stahovat ve složce .zip, která zajistí, že se vám vše stáhne do telefonu najednou,
rychle a vy si pak již jen můžete jednoduše vybrat, jaké podklady budete chtít na svém
Instagramu nebo Facebooku použít.

LISTOPAD 2020

|

33

V Z D Ě L ÁVÁ N Í

SEMINÁŘ

TERMÍNY PRAHA

TERMÍNY BRNO

TALENT (ZÁKLADNÍ)
FRENCH GLOW / INOA GLOW

NOVINKA

27. 11.

23. 11.

BALAYAGE FOR ALL

NOVINKA

20. 11., 23. 11., 4. 12., 11. 12.

4. 12.

2. — 3. 12., 3. — 4. 12., 14. — 15. 12.

—

27. 11., 10. 12.

—

ICONIC STYLING 1

30. 11.

—

TIMELESS CUT 1

23. 11.

—

KLÍČE K BARVĚ (K1)

ROZVOJ
SLUŽEB

ESSENTIAL BLONDES

EXPERT (POKROČILÉ)
BACK TO COOL

NOVINKA

11. 12.

20. 11.

COLOR CORRECTION

NOVINKA

30. 11.

—

COLOR CHANGE (K2)

24. — 25. 11., 7. — 8. 12.

2. — 3. 12.

COLOR CONTOURING

26. 11., 1. 12.

—

ICONIC STYLING 2

1. 12.

24. 11.

TIMELESS CUT 2

7. 12.

—

SEMINÁŘ

TRVÁNÍ

POMŮCKY

TALENT (ZÁKLADNÍ)

STANDARD

SALON EXPERT
PREMIUM + GOLD

SALON EXPERT
SILVER

SALON
PARTNER

FRENCH GLOW / INOA GLOW NOVINKA

9:00 - 15:00

ANO

1600

400

400

800

BALAYAGE FOR ALL

9:00 - 15:00

ANO

1600

400

400

800

2 dny, 9:00 - 17:00

ANO

3200

400

400

800

ESSENTIAL BLONDES

9:00 - 17:00

ANO

1600

400

400

800

INOA

9:00 - 15:00

ANO

1600

400

400

800

ICONIC STYLING 1

9:00 - 17:00

ANO

3200

400

400

1600

TIMELESS CUT 1

9:00 - 17:00

ANO

4800

1600

2400

3200

NOVINKA

KLÍČE K BARVĚ (K1)

ROZVOJ
SLUŽEB

CENY V KČ

EXPERT (POKROČILÉ)
BACK TO COOL

NOVINKA

9:00 - 15:00

ANO

1600

400

400

800

COLOR CORRECTION

NOVINKA

9:00 - 15:00

ANO

1600

400

400

800

COLOR CHANGE (K2)

2 dny, 9:00 - 17:00

ANO

3200

400

400

800

COLOR CONTOURING

9:00 - 17:00

ANO

3200

800

800

1600

ICONIC STYLING 2

9:00 - 17:00

ANO

3200

400

400

1600

TIMELESS CUT 2

9:00 - 17:00

ANO

4800

1600

2400

3200

Prosíme, aktuální nabídku stáží si vždy ověřte u svého obchodního zástupce. Může se měnit v reakci na vládní opatření.
Zároveň sledujte FB skupinu Kadeřníci L’Oréal Professionnel pro vždy aktuální nabídku on-line školení prostřednictvím
live streamů a webinářů. Děkujeme.
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KO N TA K T Y

Klientský
servis
Kamila DIVIŠOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 222 777 989
ceslor.csprof@loreal.com

Zuzana VÁCHOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 222 777 922
ceslor.csprof@loreal.com

JSME TU
PRO VÁS...

Vzdělávání

Eva VIROSTKOVÁ
Technologická ředitelka ČR/SR
tel.: +421 903 257 071
eva.virostkova@loreal.com

Jana VLÁČILOVÁ
Technolog Brno
tel.: +420 727 872 558
jana.vlacilova@loreal.com

Vojtěch RAMBOUSEK
Technolog Praha
tel.: +420 601 122 292
vojtech.rambousek@loreal.com

Denisa PETRÁCHOVÁ
Technolog Praha
tel.: +420 607 054 741
denisa.petrachova@loreal.com

Ochodní tým
Šárka BRUNCLÍKOVÁ
Area Manager ČECHY
tel.: +420 724 087 437
sarka.brunclikova@loreal.com

Denisa LAMPÍŘOVÁ
Obchodní podpora
CZ tel.: +420 601 131 826

Milena KAMBOVÁ
Area Manager ČECHY A MORAVA
tel.: +420 724 176 204
milena.kambova@loreal.com

Luďka ŠONDOVÁ
Obch. zástupce
severní Čechy
tel.: +420 724 087 448
ludka.sondova@loreal.com

Leona PRAUSOVÁ
Obch. zástupce
východní Čechy
tel.: +420 728 006 991
leona.prausova@loreal.com

Michal OMÁMIK
Obch. zástupce
severní Morava
tel.: +420 724 087 484
michal.omamik@loreal.com

Milan BRABEC
Obch. zástupce západní Čechy
tel.: +420 724 087 453
milan.brabec@loreal.com

Andrea GERŠLOVÁ
Obch. zástupce Praha
tel.: +420 602 583 546
andrea.gerslova@loreal.com

Dana STRATILOVÁ
Obch. zástupce
střední Morava
tel.: +420 606 095 936
dana.stratilova@loreal.com

Lucia BILÁ
Obch. zástupce Praha
tel.: +420 727 970 733
lucia.bila@loreal.com

Markéta BÁRTOVÁ
Obch. zástupce Praha
tel.: +420 725 712 559
marketa.bartova@loreal.com

Andrea VOLDŘICHOVÁ
Obch. zástupce jižní Čechy
tel.: +420 724 903 687
andrea.voldrichova@loreal.com

Lenka ŽEMLOVÁ
Obch. zástupce jižní Morava
tel.: +420 724 087 465
lenka.zemlova@loreal.com

