PREMIUM ACADEMY FOR HAIR STYLISTS - VOORJAAR 2019
www.update-academy.be

PROGRAMMA UPDATE ACADEMY - VOORJAAR 2019
UPDATETRENDS
MA 25 FEB

Modern men haircuts Joost Mulleman l €135,00 / kmo €81,00 l 19u - 22u

MA 11 MRT

Modern men haircuts Joost Mulleman l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

DI 12 MRT

*Nouveau riche trendcollectie Natasja Keijzer & Inge Rochus l €115,00 / kmo €69,00 l 19u - 22u

DI 26 MRT

*Nouveau riche trendcollectie Inge Rochus l €215,00 / kmo €129,00 l 9u - 16u

*Powerd by KIS

UPDATEMASTERCLASS
DI 12 FEB

*Cut & style inspiration Olivier Thonnon l €130,00 / kmo €78,00 l 19u - 22u

MA 25 MRT

Transformation Kil & Sant l €330,00 / kmo €198,00 l 9u30 - 16u

MA 29 APR

Barber pro: tondeusetechnieken Sven Bendotti l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

DI 7 MEI

Natasja's cutting class Natasja Keijzer l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

DI 28 MEI

Personal identity Loredana Danese l €230,00 / kmo €138,00 l 9u -16u

ZO - MA - DI / 2 - 3 - 4 JUNI

Urban inspiration tour Amsterdam Kil & Sant l €745,00 / kmo €447,00 (excl. €300,00 verblijfskosten)

*Powerd by Olivia Garden

UPDATEESSENTIALS
CUT
MA 18 MRT & 1 APR

Essential cutting bootcamp Inge Rochus l €540,00 / kmo €324,00 l 9u - 16u l max. 6 personen

MA 29 APR

Essential cutting bootcamp follow up Inge Rochus l €270,00 / kmo €162,00 l 9u - 16u l max. 6 personen

DI 14 MEI

Gelaatsvormen Mario Vanderseypen l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

COLOR
DI 19 FEB

Best of balayage Ingeborg Van de Ven l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

DI 2 APR

Best of balayage Ingeborg Van de Ven l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

DI 30 APR

Neutraliserend kleuren Inge Rochus l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

MA 6 & 20 MEI

Essential color bootcamp Inge Rochus l €540,00 / kmo €324,00 l 9u - 16u l max. 6 personen

MA 3 JUN

Essential color bootcamp follow up Inge Rochus l €270,00 / kmo €162,00 l 9u - 16u l max. 6 personen

UP-DO & STYLING
DI 26 FEB

Up-do basics Sha Vlijter l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

DI 19 MRT

Up-do avant-garde Sha Vlijter l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

DI 21 MEI

*Art of finishing Estelle Rassenfosse l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

DI 4 JUNI

Summer & festival up-do's Sha Vlijter l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

*Powerd by BabylissPRO

UPDATEBEAUTY&LIFESTYLE
8 ZONDAGEN

All round make-up artist Tom Vandewalle l €1322,31 / kmo €793,39 l data zie website

6 WOENSDAGEN

Kleurenconsulent basic Mario Vanderseypen l €780,00 / kmo €468,00 l data zie binnenin

KMO-PORTEFEUILLE
- 40% subsidie dankzij de KMO-portefeuille
- Projecten enkel geldig mits aanvraag voor datum van de cursus
- BTW dient apart betaald te worden aan Group D&D bvba
- Projecten via KMO-portefeuille kunnen niet gecrediteerd worden
- Ons erkenningsnummer: DV.O204300
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

Look & Learn - Inclusief
receptie & certificaat

Workshop - Inclusief ontbijt,
lunch & certificaat

UPDATEBARBER

FADE & CREATE

Fading l ma 11 feb

SVEN BENDOTTI
€450,00 / KMO €270,00

New style look l ma 18 feb

CLASSIC LOOKS

Scumbag boogie l ma 11 mrt

JORDY LUYTEN
€450,00 / KMO €270,00

Signature cut l ma 25 feb
Pompadour l ma 18 mrt
Executive contour l ma 25 mrt

SHAVE & TRIM

Clean shave l ma 6 mei

SAIDA ZAHRAOUI
€450,00 / KMO €270,00

Trimmen l ma 13 mei

FADE & CREATE

Fading l di 7 mei

BART MAES
€450,00 / KMO €270,00

Personal coaching l ma 27 mei
New style look l di 14 mei
Signature cut l di 21 mei

*Lessen telkens van 19u tot 22u.

UPDATEBUSINESS
MA 25 FEB

Hoe ziet het ideale klantenparcours eruit Mario Vanderseypen l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

DI 19 MRT

Hoe meer verkopen in jouw salon Dries Degraen l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

DI 23 APR

Hoe je imago een boost geven Gunther Hubar l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

DI 7 MEI

Hoe goed personeel vinden & managen Wim Vansteenwinkel l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

UPDATEBRANDS
KIS
MA 21 JAN

Royal KIS introduction Team KIS l €45,00 l 9u - 12u

MA 11 FEB

KIS producttraining & demo 5-stappenplan Team KIS l €45,00 l 19u - 22u

MA 11 MRT

KIS color theorie Inge Rochus l €45,00 l 19u - 22u

MA 29 APR

Royal KIS introduction Team KIS l €45,00 l 19u - 22u

MA 13 MEI

KIS color blond Saida Zahraoui l €145,00 / kmo €87,00 l 9u - 16u

MA 27 MEI

KIS color problem solving Inge Rochus l €145,00 / kmo €87,00 l 9u - 16u

LENDAN
MA 28 JAN

Producttraining Team Lendan l €45,00 l 9u - 12u

MA 25 MRT

Namaste trends in kleuren Cindy Vanseer l €45,00 l 19u - 22u

DI 23 APR

Hair I.D. Team Lendan l €45,00 l 19u - 22u

BARBA ITALIANA
DI 26 FEB

Geef mannen de aandacht die ze verdienen Dries Degraen l €45,00 l 19u - 22u

DI 2 APR

Muran infosessie Dries Degraen & Mario Vanderseypen l €45,00 l 19u - 22u

DI 23 APR

Fading & opscheertechnieken Saida Zahraoui l €45,00 l 19u - 22u l max. 6 personen

BIOKERA
MA 1 APR

De natuurlijke manier van kleuren Team Biokera l €45,00 l 19u - 22u

STEL ZELF JE OPLEIDING SAMEN: Update Academy geeft je de kans om zelf een opleiding samen te stellen voor u en uw medewerkers.
Alles is mogelijk van basic tot advanced level, van snit tot kleur of de combinatie hiervan. De opleiding wordt in volledige samenspraak
georganiseerd en u kan rekenen op dezelfde passie en professionaliteit die we voor al onze opleidingen aan de dag leggen. Een Update
personal training kan zowel bij ons doorgaan als ter plaatse bij u in het salon.

HOE INSCHRIJVEN?
Via onze website: www.update-academy.be
Via e-mail: info@update-academy.be
Telefonisch: 011 / 29 10 73
Betalingen worden vooraf gedaan door een factuur.
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

Look & Learn - Inclusief
receptie & certificaat

Workshop - Inclusief ontbijt,
lunch & certificaat

LEARNING
FORWARD
Opvallen is eenvoudig. De vraag is: What’s next?
Of je nu kapper, student haartooi of een bedrijf zoals ons bent…
je evolueert of je verdwijnt in de massa.
Om aantrekkelijk te blijven in deze sector moeten we allemaal een
verschil blijven maken.
Daarom helpen we onze klanten groeien door het verzorgen van
opleidingen en trainingen.
We willen je de mogelijkheid bieden om je verder te ontwikkelen in
diverse domeinen.
Op deze manier blijf je als salon, kapper of student steeds up-to-date.
Vergeet daarom ook je medewerkers niet.
Ze zijn een belangrijke pion in je salon en daarom ook de moeite om
in te investeren.
Leer en inspireer ook elkaar door in contact te komen met mensen
binnen de sector.
Omarm nieuwe ervaringen, zie mogelijkheden, verras jezelf.
Kortom… leer niet om te werken, maar werk om te LEREN.

WELKOM

Learn well, shop easy
Time is money en daarom kan je bij ons je opleiding
combineren met... shoppen! Dit kan in onze express-shop
of geef simpelweg je bestelling door en we zorgen ervoor
dat je deze na de opleiding kan meenemen.
Makkelijk toch?
Hoe bestellen?
Via mail naar bestellingen@groupdd.be
Telefonisch op 011 45 80 55
Online op www.ddgrh.be
Via je vertegenwoordiger
Geef aan dat je op opleiding komt bij Update Academy en wij
zorgen dat je bestelling klaar staat.

UPDATEBEAUTYANDLIFESTYLE
Kleurenconsulent basic
Wil jij?
•
•
•
•

Kunnen bepalen welk kleurtype je klant is?
Weten welke haarkleur het best bij je klant past?
Meer weten over haarkleuren en contrasten?
Jouw kleurkaart beter kunnen lezen volgens de kleurtypes?

Kleurconsulent… een meerwaarde voor jou, je salon en je klanten!!!
Lentetinten, zomertypes, herfstkleuren, winternuances… je leert er alles
over in deze opleiding. Herken volgens de 4 seizoenen welk type jouw
klant is en leer op die manier een professioneel kleuradvies te geven.
Ontdek in deze opleiding welke kleuren en tinten het best werken voor je
klanten op basis van hun huidtint, haar -en oogkleur en het statement
dat ze willen maken. Zo kan je telkens een professioneel advies geven,
gaande van haarkleuren en contrasten tot zelfs make-up en accessoires.
Elke les is opgebouwd uit theorie in combinatie met praktijk.
Wat komt er tijdens deze opleiding aan bod?
Les 1: woensdag 24 april l 18u - 22u
•
Wat is kleur?
•
Indelen van de kleuren volgens de principes van de 4 seizoenen
Les 2: woensdag 8 mei l 18u - 22u
•
Gezichten volgens de 4 seizoen types (haar, huid, ogen)
•
Analysedoeken (bepalen warm/koel)
Les 3: woensdag 15 mei l 18u - 22u
•
Kleurcontrasten
•
Leren werken met de seizoensdoeken
Les 4: woensdag 22 mei l 18u - 22u
•
Psychologie van de kleuren
•
De haarkleur
Les 5: woensdag 29 mei l 18u - 22u
•
Accessoires per type
•
Make up per type
Les 6: woensdag 5 juni l 18u - 22u
•
Oefenen van analyse
•
Veelgestelde vragen van klanten
•
Tips&Tricks

Wees hoffelijk, annuleer tijdig!!!
Alle begrip wanneer je door omstandigheden niet naar een opleiding kan komen. Mogen we wel vragen ons hiervan tijdig op
de hoogte te brengen. We moeten jullie niet vertellen hoe vervelend het kan zijn als je een afspraak maakt in het salon en je
klant uiteindelijk niet komt en niet tijdig of zelfs helemaal niet geannuleerd heeft. Door tijdig te annuleren kunnen we immers
vrijgekomen plaatsen laten innemen door andere geïnteresseerden. Zeker voor workshops waar we werken met een beperkt
aantal inschrijvingen zijn goede afspraken belangrijk.
Onze annulatievoorwaarden zijn als volgt:
• Tot 1 week voor de opleiding: gratis
• Binnen 1 week voor de opleiding: de opleiding dient volledig betaald te worden, maar het opleidingsgeld mag gebruikt worden
voor volgende opleidingen.
• Geen verwittiging: de opleiding dient volledig betaald te worden en het opleidingsgeld kan niet meer gebruikt worden voor
volgende opleidingen.
• Annulaties moeten altijd via mail tom@groupdd.be of via het nummer 011 29 10 73 doorgegeven worden.
Op bovenstaand nummer kan je trouwens altijd terecht met al jullie vragen. We staan altijd voor jullie klaar.
Tot binnenkort.

URBANINSPIRATIONTOURAMSTERDAM
KIL&SANT
‘Train jezelf door te kijken en inspiratie om te zetten naar een
eigen creatie’
Als ‘creative hairdresser’ hebben we non-stop inspiratie nodig.
Waarom? Omdat de drager van ons werk van ons verwacht dat
we altijd een antwoord hebben op de laatste ontwikkelingen,
omdat we onuitputtelijk een beroep moeten kunnen doen op onze
creativiteit zodat we altijd in staat zijn iets beters te bedenken
en voortdurend maatwerk kunnen leveren. Non-stop inspiratie
opdoen en het leren kijken door de ogen van een kind. En in ons
geval… het omzetten van inspiratie doormiddel van een creatief
proces naar een door de drager gewaardeerd eindresultaat.
Laat je inspireren door de mensen, doelgroepen, etalages,
texturen, kleuren en vormen van de grote stad. Verdiep je in de
diverse mensen en hun lifestyle. Wat valt je op en hoe zetten we
opgedane inspiraties om in creatie? Tijdens deze inspiratievolle
tour door Amsterdam leren KIL&SANT je opnieuw waarnemen en
de vergaarde inspiraties om te zetten naar creaties.
Programma:
•
•
•

Zondag 2 juni: vertrek Amsterdam (14u), check-in hotel,
diner, vrije avond
Maandag 3 juni: presentatie KIL&SANT, tour, bezoek
museum en diner
Dinsdag 4 juni: hands on creative workshop, terugreis

UPDATEBUSINESS
Vandaag moet een kapper veel meer kunnen dan knippen en
kleuren. Je moet ook een goede manager zijn om je salon
te leiden en inventief zijn om zowel jezelf als je salon te
onderscheiden. Daarom blijven we veel aandacht schenken
aan ons business aanbod dat zeker voor een positieve
boost zal zorgen.
Hoe ziet het ideale klantenparcours eruit?
Deze opleiding leert je hoe je klanten een onvergetelijke
salonbeleving kan aanbieden door het prikkelen van
hun zintuigen. We gaan samen met jou dieper in op het
klantenparcours dat de salonbeleving beïnvloedt. Beleving
zorgt immers voor emotie en emotie doet kopen.
Maandag 25 februari I 9u -16u
Hoe meer verkopen in jouw salon?
Verkoop draait rond het adviseren van de klant. Je brengt als
het ware de behoefte van de klant in kaart. Je leert gebruik
maken van jouw expertise om producten aan te bevelen.
Stimuleer jouw verkoop en geef jouw omzet een extra impuls.
Dinsdag 19 maart I 19u - 22u
Hoe je imago een boost geven?
Wie ben je? Straal je uit wie je bent? We grijpen tijdens deze
opleiding terug naar je roots. Je krijgt do’s & dont’s mee om
jezelf en je salonconcept te optimaliseren. Wil je hierover
hints & tricks? Dan is de work out ‘boost je imago in kleur’
de perfecte opleiding om jezelf en je salon een positieve
stimulans te geven.
Dinsdag 23 april I 9u - 16u
Hoe goed personeel vinden en managen?
Je staat op het punt (extra) personeel aan te werven, een
belangrijke stap. Meteen het bewijs dat je salon groeit en
zich ontwikkelt. Naast ondernemer ben je nu ook werkgever.
Een verantwoordelijkheid om zeker bij stil te blijven staan.
Waar vind je de geschikte kandidaten om je vacature in te
vullen? We geven je tips hoe je hieraan kan beginnen, waar
je moet op letten en hoe je uiteindelijk jouw personeel kan
managen zodat het goede medewerkers worden.
Dinsdag 7 mei I 19u - 22u

UPDATE&L'OREAL
Dat sterke merken geen concurrenten moeten zijn, maar
elkaar net kunnen versterken daar zijn Update Academy en
L’Oréal Professionnel een mooi voorbeeld van. Sinds jaar en
dag slaan we daarom de handen in elkaar zodat men ook
bij ons kan genieten van de trainingen die L'Oréal aanbiedt.
Tijd dus om dit engagement ook eens een plaats te geven
in onze agenda.
Programma:
•
•
•
•
•
•

Botanea: dinsdag 15 januari l 9u - 17u l gratis
Inoa: maandag 18 maart l 9u - 17u l gratis
William De Ridder: maandag 1 april l 9u - 17u l €240,00
Majirel: dinsdag 30 april l 9u - 17u l gratis
Botanea: maandag 6 mei l 9u - 17u l gratis
French balayage: maandag 3 juni l 9u - 17u l €150,00

Let op! Inschrijven kan enkel via:
•
•
•

academy.brussels@loreal.com
02 210 06 21
www.lorealpro.myprosalon.be

UPDATEMASTERCLASS

Barber Pro: tondeusetechnieken
Voor jou als kapper is het belangrijk om te weten wanneer je welke
fade moet gebruiken. Maar ook wanneer en hoe gebruik ik welke
tondeuse. Dat is precies wat deze training je leert.
De opleiding zal gegeven worden door topbarbier Sven Bendotti
die de theorie direct combineert met de praktiijk. Voormiddag start
Sven met een demo rond tondeuse werk. Je leert verschillende
fading technieken waaronder harde en zachte fades, maar krijgt
ook uitleg waarom en wanneer welke fade van toepassing is.
Verder leer je hoe de aansluiting van de bovenpartij op verschillende
manieren kan. Tenslotte leer je ook welke soorten tondeuses er
zijn en met welke tondeuse je precies het resultaat kan bekomen
waar je naar op zoek bent.
Namiddag ga je zelf aan de slag bij een door jou mee genomen
model. Je bepaalt dan zelf welke fade van toepassing is en brengt
dit onder begeleiding van Sven tot uitvoering.
maandag 29 april l 9u - 16u

HAIR BY SHA VLIJTER l IMAGES BY SACHA VAN MANEN - PHIL TUBBAX - GEMMY WOUD BINNENDIJK

Inschrijven en meer info over onze
opleidingen?
www.update-academy.be
Als erkend dienstverlener van de Vlaamse overheid kan elke
zelfstandige voor zichzelf en zijn personeel een subsidie
krijgen voor zijn opleidingen bij Update Academy via de
KMO-portefeuille.

UPDATE ACADEMY TRAINING CENTER

Lochtemanweg 94 - 3550 Heusden-Zolder T. 011/29 10 73
www.update-academy.be l info@update-academy.be
A part of Group D&D

