STREETstyle

HIGHstyle

BOOKING AND MUST-KNOW INFORMATION:
bookings
Bookning af kurser sker igennem din KMS salgskonsulent
eller Education Coordinator via mail: uddannelse@kao.com

STYLE COMMUNITY &
CREATIVE SESSIONS
2019 KMS education

GREAT STYLE MAY NOT SAVE THE WORLD – BUT IT
CAN MAKE YOUR DAY.

THE STYLE COMMUNITY
IS THE HEART OF OUR BRAND
Vi er kreative, forenet af et kraftfuldt sprog omkring style. Hvad enten man taler om
en musiker, en klippeekspert, en modebevidst person eller top stylist, kunstelsker eller
frisør: Style ses på mange forskellige måder og i mange forskellige størrelser - lige
som hver af én af os. Det er derfor, vi er åbne og altid sultne efter at inspirere og blive
inspireret.
Så, lad os inspirere hinanden, mødes personligt
for at samarbejde, lære og udvikles og forblive
forbundne både on- og offline.

Stil er et visuelt sprog, der forener kreative mennesker over hele verden. Hos KMS
anvender vi dette kraftfulde sprog for at samarbejde om fællesskabet og samle nye
idéer og inspiration fra de mest inspirerende steder i verden - fra catwalken til gader og
stræder. Vores produkter, der er organiseret i START. STYLE. FINISH., er alle påvirket af
den stil, vi ser i dag med input fra vores fællesskab og fantastiske præstationer fra
TRIfinity Technology. It's how we create. How we relate.

kmshair.com
#kmshair

STYLE KEEPS US CLOSE
KMS is part of Kao Salon Division.

Because style unifies us. It might not save the world but

at the end of the day,
STYLE MATTERS

COMMUNITY
AND EDUCATION…
ER ÉN OG SAMME TING FOR OS

Det at være en del af KMS Community betyder at kunne udveksle viden og idéer uanset
hvor i verden, man befinder sig. KMS Community åbner også for muligheden for at komme
i kontakt med andre internationale frisører og giver en platform, hvor man både kan
inspirere og få inspiration...

JOIN THE CONVERSATION

Vi ved, at uddannelse er vigtig. Vi ved, at det betyder lige så meget for dig som for os. Det er derfor, at vores kurser er udviklet til at være udvekslinger af viden og samtaler. Deltag, del din viden og dit synspunkt. Vi
ønsker at lære lige så meget fra dig, som du gør fra os. Intuitiv. Kreativ. Relevant. Hvad enten vi taler om klipning, styling eller nye, cool måder at bruge produkterne på - vores mål er at introducere dig til et fællesskab
og til folk, der tænker lige som dig og så se, hvad I sammen finder ud af.

ACADEMY SESSIONS

STYLECOLOR SESSIONS

ER DU PÅ UDKIG EFTER UTRADITIONEL OG INNOVATIV UDDANNDELSE I ET
AFSLAPPET, KREATIVT MILJØ? TAG SPRINGET FRA GRUNDLÆGGENDE TIL
AVANCERET KLIPNING OG VORES ÅRLIGE KAMPAGNE

FEM 90 MINUTTERS KURSER, SOM ALLE BEGYNDER MED EN INTRODUKTION TIL VORES TORONTO
HOTSPOT OG NYE STYLECOLOR KONCEPT/TEKNOLOGI FOR EFTERFØLGENDE AT BLIVE DELT OP I
KLIPNING, DAGLIGE FARVEBEHANDLINGER I SALONEN ELLER HAIR STENCILING TEKNIKKER.

IQ CUTTING METHOD
Lær "hvorfor" før "hvordan":
Klippeteknikker til frisører på alle
niveauer. De mest populære frisurer
er blevet nedbrudt til fire enkle trin,
der hjælper dig videre mod mere
avancerede klippeteknikker.
Work smarter, not harder.

ET GLOBALT NETVÆRK AF FRISØRER

Som en del af KMS Style Community har du mulighed for at udvikle dig selv på en sådan
måde, der passer til dine mål og din passion.
BRAND ADVOCATES – dem som elsker KMS produkterne og promoverer vores brand i og
uden for salonen.

DATO

STYLECOLOR: THE EVERYDAY
Få forståelse for den kommercielle side af
STYLECOLOR og hvilke muligheder, den kan
tilbyde kunderne. Striber eller effekter bare
lige for en weekend, eller prøv en farve inden
du tager den endelige beslutningen om en
farvebehandling. Med dette produkt kan du
skabe alt lige fra bundfave til fuld farve eller
striber samt alverdens typer Balayage/Ombre,
hurtig påføring.

GLOBAL STYLE COUNCIL – de som finder hotspots og organiserer inspiration og derefter
skaber vores brand-looks og formidler dette til hele verden.

Få en plads i det voksende marked af Men's Grooming. Ved at bruge IQ
Cutting Methods prinicipper har KMS kombineret de klassiske teknikker
med en modeinspireret finish, der hjælper dig med at opbygge kundskaber
i herreklip.

Tag dine kundskaber fra IQ Cutting
Method skridtet videre på dette
avancerede klippekursus.
Alle teknikker er baseret på,
hvordan man kan connect eller
disconnect. IQ-metoden giver dig
frihed til bryde reglerne.

DOWNLOAD KMS STYLE COMMUNITY APP
OG BLIV EN BRAND ADVOCATE
• Få dit behov for mode og trends stillet
• Netværk med andre frisører
• Få hurtig adgang til vores Creative Sessions, produkter og videoer

STREETstyle CAMPAIGN 2019
Besøg vores internationale Style
Hotspots i denne virtuelle jordomrejse: Copenhagen, Cape Town og
Miami. Du vil få adgang til mode,
trends og de mest efterspurgte
styles. Du får udviklet teknikker, du
kan tage med tilbage til din salon.

PRIS

BY

KMS INSPIRATION NIGHT

19.00-21.30

595:-

KØBENHAVN

ROSKILDE
ODENSE
VIBORG

			
JUNI				
4/6
KMS MENSSTYLE
10.00-17.00
995:KØBENHAVN

90 minutters hårkunst. som du ser det i gaderne i Toronto.
Lær hvordan du skaber alle disse mønstre og looks, få alle tips og tricks.

STYLECOLOR ‘GET THE LOOK’
CONNECT & DISCONNECT

TID

			
MARTS				
11/3
KMS BREAKFAST SESSION
9.00-11.00
95:12/3
KMS BREAKFAST SESSION
9.00-11.00
95:13/3
KMS BREAKFAST SESSION
9.00-11.00
95:-

STYLECOLOR: STENCIL SESSIONS

MENstyle SESSIONS

KURSUS

FEBRUAR				
27/2

STYLE AMBASSADORS – de frisører som tester nye produkter og deler deres viden med
resten af salonen. Style ambassadørerne er eksperter i at sælge KMS.
ARTIST NETWORK – vores KMS team bestående af KMS education og freelancere, som er
eksperter i KMS og afholder events i Danmark.

AGENDA 2019

Vælg et look, Bo, Kasia eller Keiran.
Lær teknikkerne bag deres klipninger og
få teknikker til påføring af den perfekte
Stylecolor.

			
OKTOBER				
2/10
KMS MENSSTYLE
10.00-17.00
995:			
NOVEMBER				
4/11
KMS BREAKFAST SESSION
9.00-11.00
95:5/11
KMS BREAKFAST SESSION
9.00-11.00
95:6/11
KMS BREAKFAST SESSION
9.00-11.00
95:13/11
KMS INSPIRATION NIGHT
19.00-21.30
595:				
				

KØBENHAVN

KØBENHAVN
VEJLE
AALBORG
KØBENHAVN

