
EDUCATION
2020

CK



CONTACTS
Web: www.globalfashion.academy - www.ilovesensus.it

Address: A. de Gasperi, 8 - Sansepolcro (AR) - 52037

Email: reception@globalfashion.academy

Telephone: +39 0575-720682



EDUCATION
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ACADEMY/ON TOUR

GENERATIONNEXT 

• Foundation Color

• Foundation Cut

• Consultation

EXPERT

• Mastering Color + Online Exam

• Mastering Blondes + Online Exam

• Mastering Solution + Online Exam

• Expert Practice Session

PROFESSIONAL

• Man’s World

• Sens.ùs Care

• Fashion Color

• Classic Commercial Color

• Advanced Commercial Color

• Fashion Collection

Školenia v sídle spoločnosti a on-tour majú tú istú formu a rovnaký režim.

Akademia  navyše ponúka:

V.I.P. EDUCATION: Na požiadanie je možné zúčastniť sa exkluzívnych hodín vo formate a progame s 
osobitným zaškolením.

WEBINARS: Dohodnuté hodiny flash on-line, ktoré sa týkajú módy, štýlu a zaškolenia, vhodné pre 
všetkých, ktorí sami, alebo v skupine majú záujem o prístup k najnovším informáciám, trendom a 
technikám, pohodlne z miesta zapojenia, kde sa nachádzajú. Vyber si argument ktorý ťa zaujíma a 
pošli tvoju požiadavku na tému.

Prihlásenie na školenie bude možné cez Web Check In. To umožní mať vo vlastnom políčku 
elektornickej pošty, zväzok digitálnej techniky. 

Začiatočnícke kurzy pre tích, ktorí 
nemajú skúsenosti, alebo pre 
tích, ktorí majú ešte len začať

Kurzy Master na dosiahnutie 
maximálnej vedomosti o 
nástrojoch a pracovncýh 
možnostiach

Profesionálne kurzy s konečnými 
informáciami a zaškolení o 
aktuálnych prácach.
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 #basiccolor #basiccolorimetry
#foundationcolor



GENERATIONNEXT 

Kurz určený na prípravu zákazníka a správna realizácia služby farbenia. 
Základná colorimetria a podstata, aby sme boli okamžite pripravený na 
poskytnutie služieb v salóne.

STUPEŇ: Základný. Vhodný pre osoby s menšou skúsenosťou, alebo 
začínajúce kariéru.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Strihacia hlava na 4 sekcie/
farby, fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

Prvé kroky vo svete farieb.

FOUNDATION COLOR
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 #cut #shapes
#volumes



GENERATIONNEXT 

Kurz určeny na prípravu zákazníka a nevyhnutnosť služby strihania v 
salóne. Techniky rovných strihov, zostrihávaní a strupňovaní a realizácia 
krok za krokom s podstatou v objeme, sekcie, zakrivenie a objemy.

STUPEŇ: Základný. Vhodný pre osoby s menšou skúsenosťou, alebo 
začínajúce kariéru.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: gaštanová strihacia hlava 
40cm, nožnice, fén, kefy, žehlička a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

Prvé kroky vo svete foriem, objemov a smerovania 
vlasov.

FOUNDATION CUT
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 #dialog #customerloyalty
#consultation



GENERATIONNEXT 

Teoretická a praktická orientácia v uvítaní a dialógu. Vzťah s klietom je 
podstatný kvôli konečnému porozumeniu a uspokojeniu jeho požiadaviek, 
vytvárajúc dôveryhodný aj dôverný vzťah.

STUPEŇ: Základný. Vhodný pre osoby s menšou skúsenosťou, alebo 
začínajúce kariéru.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús*

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Fén, kefy, žehlička, hrebene a 
osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

Prvé zblíženie sa k dialógu s klientom a diagnóza.

CONSULTATION
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 #mancolor #manhaircut
#mansworld



PROFESSIONAL

Jednoduchý spôsob, na konci ktorého dosiahneme príkladný a klasický 
mužský look, použitím techník a tieňovaní hrebeňom-nožnicami alebo 
tondouse. (... objavenie sveta brady a pánskeho farbenia)

STUPEŇ: Stredný. Pre profesionálov so skúsenosťou.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Mužská hlava s bradou a fúzami, 
nožnice, fén, kefy, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

Kurz kompletne určený svetu muža.

MAN’S WORLD

PR
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11



 #haircare #rituals
#beauty



PROFESSIONAL

Profesionál napriek všetkému sa musí súčastne venovať aj ošetreniu a 
skrášleniu vlasov. Budú ti dovzdané schopnosti a istota v podradenstve 
zákazníkovi, potvrdzujúc tak tvoju hodnotu a úlohu profesionala. Objav 
všetky informácie o vlasoch a detaily, ktoré ti napomôžu vyvinúť správne 
poradenstvo a ponúknuť škálu sužieb

STUPEŇ: Stredný. Pre profesionálov so skúsenosťou.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Fén, kefy, žehlička, hrebene a 
osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

SENS.ÙS CARE

PR
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Ozdravovacie a skrášľujúce rituály určené vlasom.
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#conceptcolor #directcolor
#vivid



PROFESSIONAL

Moderná služby vďaka nepretržitému zaškolovaniu, ti dá možnosť uspokojiť 
s istotou tvojich zákazníkov, v tejto dobe stále viac na pozore.

STUPEŇ: Stredný. Pre profesionálov so skúsenosťou.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Strihacia hlava platinovo blond 
30cm,, fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

FASHION COLOR

PR
O

FE
SS

IO
N

AL

Trendové tchniky a módne farby s pomocou priamych 
farieb a tonerov.
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 #streaks #colorsection
#colorshadows



PROFESSIONAL

Tento kurz je ideálny spôsob, ako vyšvyhnúť tvoju kariéru coloristu a 
vytiahnuť zo seba tie najlepšie technické schopnosti, ponúkajúc veľmi 
vysokú kvalitu služieb tvojmu zákazníkovi. Potrebné aj pre tích ktorí si želajú 
obnoviť ich každodenné schopnosti v salone.

STUPEŇ: Stredný. Pre profesionálov so skúsenosťou.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Strihacia hlava platinovo blond 
30cm,, fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

CLASSIC
COMMERCIAL COLOR

PR
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Techniky komerčného farbenia na dosiahnutie služby 
čo najjednoduchším spôsobom.
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 #balayage #freehand
#degradé



PROFESSIONAL

Krok vopred v kvalite, na dosiahnutie maximálnych levelov tvojej prípravy. 
Kurz určený technikám degradé, balayage a zosvetlovanie voľnou rukou, na 
dosiahnutie majstrovských schopností vo svete používania farieb.

STUPEŇ: Stredný. Pre profesionálov so skúsenosťou.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Strihacia hlava platinovo blond 
40cm,, fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

ADVANCED
COMMERCIAL COLOR

PR
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Techniky komerčného farbenia pre pokročilých, 
pre dosiahnutie tejto služby v ich salóne čo 
najjednoduchším spôsobom.
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#fashion #trends
#collection



PROFESSIONAL

Sezónne premiéry trendov cez kolekcie a informácie o štylistických 
výskummoch o zvykoch a foriem farieb. . Praktický aj teoretický kurz na 
rozšírenie tvojej kreatívnej žily. Služba zameraná na dodanie Vlastovému 
stylistovi praktické techniky istého efektu, kráčajúc stále v rytme s obdobím 
v neustálej evolúcii.

STUPEŇ: Stredný. Pre profesionálov so skúsenosťou.

TRVANIE: 1 deň

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Strihacia hlava platinovo blond 
40cm,, fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

FASHION COLLECTION

PR
O
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N
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Všetko o kolekcií a mood ponúknutý od Sens.ús
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 #colormaster #advancedcolor
#advancedlevel



EXPERT

Najlepší spôsob k napredovaniu vo tvojej ceste  ku farbám Sens.ús, 
používajúc výnimočným spôsobom tvoje oporné výrobky.

Po ukonční kurzu budú uskutočnené skúšky online.

STUPEŇ: Pokročilý. Pre profesionalov ktorí chcú dosiahnuť výnimočnosť.

TRVANIE: 2 dni

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Set laboratórnych pramienkov z 
jaka, a odfatbené,fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

MASTERING COLOR

EX
PE

RT

+ ONLINE
EXAM

Prehĺbenie technických vedomostí a procesov 
farbenia, a prísad kozmetickej farby.
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 #blondmaster #blondeambition
#blondhair



Blond je dnes jedna z najžiadanejších služieb. Je často nutné zovetlovať 
a oživiť prírodné farby, alebo kozmetické, a v salón musí byť súčastne 
otvorený požiadavkám. S mastering Blondes, dosiahni vedomosti, ktoré ti 
napomôžu vybrať si vhodný výrobok, cez plné ponorenie sa počas 2 dní 
kurzu.

Po ukonční kurzu budú uskutočnené skúšky online.

STUPEŇ: Pokročilý. Pre profesionalov ktorí chcú dosiahnuť výnimočnosť.

TRVANIE: 2 dni

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Set laboratórnych pramienkov z 
jaka, a odfatbené,fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

EXPERT

MASTERING BLONDES + ONLINE
EXAM

Extrémne vedomosti techník a procesov 
zosvetlovania, tipológia melírov a tonerov

EX
PE

RT
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 #colorsolution #problemsolving
#advanced



EXPERT

MASTERING SOLUTION+ ONLINE
EXAM

Riešenie problémov logickým a praktickýcm 
spôsobom

Kurz určený na riešdenie rozšírených problémov, až po prekonanie možných 
komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas každodennej práce. Mastering 
Solution ti dá istotu a technické zručnosti, aby si bol schopný rozhodnúť o 
správnom riešení.

Po ukonční kurzu budú uskutočnené skúšky online.

STUPEŇ: Pokročilý. Pre profesionalov ktorí chcú dosiahnuť výnimočnosť.

TRVANIE: 2 dni

PAX: 8 - 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: Set laboratórnych pramienkov z 
jaka, a odfatbené,fén, kefy, žehlicka, hrebene a osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE**: Áno, pomocou e-mailu 
dodanom na začiatku kurzu.

EX
PE

RT
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 #setyourselfachallenge #realwork
#practice



Vyskúšaj priamo na modelkách tvoje získané zručnosti, porovnaj evetuálne 
problematiky a výnimočné nevyhnutnosti na to, aby si bol pripravený 
vyriešiť ich aj v salóne.

STUPEŇ: Pokročilý. Pre profesionalov ktorí chcú dosiahnuť výnimočnosť.

TRVANIE: 1 deň

PAX: da 4 a 16

DODANÉ MATERIALY: Technický Kit Sens.ús* 

POTREBNÉ MATERIALY ZÚČASTNENÉHO: fén, kefy, žehlicka, hrebene a 
osobné príslušenstvo.

ZÍSKANIE ÚČASTNÍCKEHO DIPLOMU: Áno

ODOVZDANIE ZNÁMKY SENS.ÚS EXPERT GRADUATION

EXPERT

EXPERT PRACTICE SESSION
Daj do vedomia vedomosti získané všetkými troma 
kurzami “Mastering”!

EX
PE

RT
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NOTE
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Technický Kit Sens.ús: * čierna taška Sens.ús, štylka, riedky hrebeň, miska, štetec, 
pinetky, vytláčač tuby, zložka, blok notes, pero

TECHNICKÁ ZLOŽKA V DIGITÁLNOM FORMÁTE:** Sens.ùs sa stále viac snaží 
rešpektovať prírodu a prostredie
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