MAKE-UP SPECIALS
DRIEDAAGSE VISAGIE TRAINING

KLEURENLEER

Heb je altijd al meer willen weten over make-up en wil je meer
uit jou salon halen? Deze driedaagse visagie training is een
mooie basis om je make-up skills in de praktijk toe te passen.
Tijdens deze training leer je van een professionele MUA alle
kneepjes van het vak. In de ochtend wordt het theoretische gedeelte behandeld en in de middag is er ruimschoots aandacht
voor de praktijk. De volgende thema’s komen ruim aan bod:

Omdat de huid, de kleur van iemands ogen en haarkleur ook
iemands schoonheid bepalen is het belangrijk om te weten
welke kleuren bij je passen. Kleurenleer is de basis voor iedereen die werkzaam is met kleur en visagie! Wat is kleurenleer
en waarom is het zo belangrijk voor jou als professional. Hoe
adviseer je en pas je de juiste kleuren toe bij jouw klanten.
Tijdens deze training leer je:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkvoorbereiding
Gezichtsvormen
Kleurenleer
Dag make-up
Avond make-up
Bruidsmake-up
Rijpere huid make-up
Bril make-up
Foto make-up

•
•
•
•
•
•
•
•

Welke seizoentypes er zijn
Waarom zijn deze 4 types belangrijk voor jou als
professional bij het helpen kiezen van de juiste kleuren.
Welke kleuren laten je stralen en welke niet.
Wat zijn warme en koele kleuren
Hoe versterken of neutraliseren kleuren elkaar
Kleurenwiel
Het systeem van de 4 seizoenenindeling
(lente, zomer, herfst & winter)
Psychologie achter het kleurgebruik

Iedere klant is uniek, leer hoe je jouw klant kunt helpen de
juiste kleuren te kiezen die haar persoonlijkheid versterken.
De training bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte.
De training duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer 16 uur ‘s
middags. Voor een lunch wordt gezorgd.

WORKSHOP SMOKEY EYES
Volg de training Smokey eyes onder leiding van een professionele make-up artist die je de fijne kneepjes van het vak leert.
Tijdens deze training leer je zowel de klassieke als de moderne
variant. De moderne variant kun je bij iedereen toepassen en
is zelfs geschikt voor overdag. Daarnaast leer je hoe je een
perfecte eyeliner aanbrengt. Boek deze training en leer de
technieken voor onweerstaanbare ‘Smokey eyes’! Tijdens deze
training leer je:
•
•
•
•
•

MAKE-UP VOOR DE DONKERE HUID
De meeste make-up is vooral gericht op de blanke huid en
is het voor vrouwen met een getinte huid vaak zoeken naar
de juiste make-upproducten die geschikt zijn voor hun huid.
Hierdoor is er steeds meer vraag naar producten die geschikt
zijn voor de getinte huid. Hier liggen voor u als professional
kansen, aangezien deze doelgroep vaak geen goed advies
krijgt en de juiste make-upproducten niet kan vinden. Tijdens
deze training leer je:
•

Verschillende technieken voor het toepassen
van een Smokey eye
Blendtechniek bij een Smokey eye
Kleur gebruik
Het aanbrengen van de eyeliner
Do & Don’t tips voor het aanbrengen van een Smokey eye

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
De training duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer 15.00
uur. De kosten van deze training bedragen € 50,00 exclusief
BTW, wat na afloop van de training kan worden verrekend met
aangekochte producten.

•
•
•
•
•

De verschillen tussen een blanke en een getinte huid
Welke kleuren je gebruikt op een getinte huid
Waar je op moet letten bij een getinte huid
Hoe je deze technieken toepast in de praktijk
Hoe je de klant adviseert
Tips and tricks

De training bestaat uit zowel een theorie- als een praktijkgedeelte. De training duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer
16 uur ‘s middags. Voor een lunch wordt gezorgd. Om deze
workshop te kunnen volgen dient u een model mee te nemen
met een getinte of donkere huidskleur.

WORKSHOP BRUIDSMAKE-UP
Op deze dag zal er aandacht worden besteed voor het creëren
van een bruidsmake-up. Een bruidsmake-up moet passen bij
de bruid, bruidsjurk en kapsel. Alles moet in harmonie met
elkaar zijn. Tegenwoordig heb je verschillende soorten bruiden.
Zo heb je de traditionele bruid de extravagante bruid maar
ook de etnische achtergrond van een bruid kan een rol spelen
bij de keuze van de make up. Belangrijk zijn de wensen van
de bruid goed door te nemen zodat je haar zo goed mogelijk
kunt adviseren.
Tijdens deze training leer je:
Toepassen van verschillende technieken bruid make up
passend bij het type bruid
Adviseren van de juiste make up en verzorging
• Hoe vul je een make up advieskaart in
• Een dag bruidsmake-up omzetten naar een
avond bruidsmake-up
• Tips and tricks
•
•

COSMETISCHE CAMOUFLAGE
Een volmaakt effen huid is een utopie, elke vrouw heeft
hier en daar plekjes die ze zou willen camoufleren. Tal van
huidproblemen zijn niet te genezen of te verminderen, maar
zijn toch storend omdat ze opvallen. Dan kan camouflage een
goede oplossing zijn. Met cosmetische camouflage kan elke
onvolmaaktheid van de huid gecamoufleerd worden, zoals
wijnvlekken, couperose, acne, pigmentvlekken, blauwe plekken,
spataderen, tatoeages, etc. Het is de meest snelle methode om
correcties aan te brengen, geeft een perfecte en natuurlijke
dekking en het houdt gegarandeerd 24 uur. Tijdens deze
praktijk dag leert u hoe u huidaandoeningen zoals wijnvlekken,
acne, tatoeages etc. kunt camoufleren. De kosten van deze
training zijn inclusief de aanschaf van het Coverderm Startpakket. De training duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer 16
uur ‘s middags. Voor een lunch wordt gezorgd.

Tijdens deze workshop leert u een Dag make-up en 5 minuten
Make-up goed toepassen.
Deze twee toepassingen zijn onmisbaar in de salon. Ze stimuleren u verkoop omzet en geven uw klanten net dat beetje extra
aandacht en care.
Tijdens deze dag leert u:

•
•
•
•

Wat een Dag make-up inhoud
Toepassen van een dag make up
A flawless skin in 5 minutes toepassen
Advies gesprek naar de klant
Tips & tricks

Na het volgen van deze workshop weet je hoe je de juiste technieken kunt toepassen voor een flawless make up. Kun je een
5 minute make up toepassen en de klant de juiste kleuren adviseren en de make up als en Pro toepassen.De kosten van deze
training bedragen € 50,00 exclusief BTW, wat na afloop van de
training kan worden verrekend met aangekochte producten.
De workshop duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer 15 uur
‘s middags. Voor een lunch wordt gezorgd.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Aanmelding voor een cursus kan uitsluitend schriftelijk via het online aanmeldingsformulier op onze website https://www.webecos.com/cursus-overzicht/. Per cursus is
er een maximum aantal deelnemers waarbij de volgorde van inschrijving wordt aangehouden. Indien u nog geen klant bij ons bent, dient u bij inschrijving uw nummer van
de Kamer van Koophandel of uw vakdiploma Schoonheidsverzorging (of minimaal 2e
jaar studerend daarvoor) of van een gerelateerd beroep te overleggen. De ontvangst
van uw inschrijfformulier wordt beschouwd als definitieve inschrijving. Voor enkele
cursussen wordt bij inschrijving inschrijfgeld berekend. Mocht de cursus op de door u
gewenste datum vol zijn dan nemen wij contact met u op om een passende oplossing
voor u te vinden. Na inschrijving ontvangt u enkele weken voor aanvang van de cursus
een uitnodiging en factuur. Voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld op onze
rekening te staan.
Het kan voorkomen dat u genoodzaakt bent uw deelname te annuleren. Neemt u in dat
geval zo snel mogelijk contact met ons op. Bij annulering twee tot vier weken voor de
cursusdatum van een betaalde cursus wordt € 20,00 administratiekosten in rekening
gebracht. Bij minder dan twee weken is dat € 45,00. Bij annulering binnen één week
voor de cursus vindt geen restitutie of kwijtschelding van het cursusgeld plaats. Ook
voor de productinfodagen geldt dat wij graag zo snel mogelijk op de hoogte worden
gesteld van uw annulering. Wellicht kunnen wij dan iemand anders uw plaats nog
aanbieden. Webecos en Corrective Cosmetics behouden zich het recht voor om bij
onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren.
Daar wij en uw medecursisten rekenen op uw komst, willen wij u verzoeken weloverwogen uw datum te kiezen en vrij te houden in uw agenda. Als schoonheidsspecialiste
weet u als geen ander dat het uitermate vervelend is wanneer uw klant op het laatste
moment zijn of haar afspraak afzegt of niet komt opdagen.

Corrective Cosmetics BV
Schweitzerlaan 84
1187 JD Amstelveen

HELLO BROWS

Webecos B.V.
Koraalrood 129
2718 SB Zoetermeer

Corrective Cosmetics Almasol
Steenweg 3 Unit 307
3540 Berbroek (Herk-de-Stad)
Belgie

Wenkbrauwen bepalen voor een groot gedeelte jou uitstraling.
Ze geven jou een open blik en kunnen er zelfs zorgen voor een
facelift effect. Tijdens deze workshop leer je de juiste vorm te
bepalen. Welke producten je het beste kunt gebruiken en het
adviseren van je cliënt.
•
•

•

Kijk op www.webecos.com voor data, cursuslocaties en prijzen.

CURSUSLOCATIES

De kosten van deze training bedragen € 50,00 exclusief
BTW, wat na afloop van de training kan worden verrekend
met aangekochte producten. De workshop duurt van 10 uur
’s ochtends tot ongeveer 16 uur ‘s middags. Voor een lunch
wordt gezorgd.

WORKSHOP DAG MAKE-UP
+ 5 MINUTEN MAKE-UP

MELD U NU AAN!

•
•

Opmeten en uittekenen van de wenkbrauwen
In model brengen van de wenkbrauwen
Aanbrengen van Brow Make-Up
Tips and Tricks

De training duurt van 10:00 uur tot ongeveer 12.30 uur. De kosten van deze training bedragen € 50,00 exclusief BTW, wat na
afloop van de training kan worden verrekend met aangekochte
producten.
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SKIN SPECIALS

KENNISMAKINGSDAG

KENNISMAKINGSDAG

Dr. Tadlea zou je een “luxury performance” merk kunnen
noemen. Het merk legt de link tussen een cosmeceutische
aanpak en een klassevolle uitstraling. Alle producten bevatten
high tech ingrediënten uit de natuur waarvan de effectiviteit
met klinisch onderzoek aangetoond is. Een bezoek aan
een schoonheidssalon moet nu eenmaal méér zijn dan
louter een verwennerij. Pas wanneer blijkt dat de gebruikte
producten écht werken, is de klant helemaal tevreden. Dr.
Tadlea is een merk voor schoonheidsspecialistes die het
beste willen en de allerhoogste eisen stellen aan producten
en behandelingen. Deze kennismaking duurt een halve dag
en er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Na afloop is het
mogelijk Dr. Tadlea producten aan te schaffen. Deze dag kan
gecombineerd worden met de halfdaagse training Minilift,
die op dezelfde data plaats vinden.

Voor iedereen die een eerste kennismaking wil met het merk
Webecos. Webecos is al ruim 50 jaar een puur Nederlands
‘cosmeceutisch’ merk, met producten die hoge concentraties
serieus klinisch geteste ingrediënten bevatten. Dankzij die
lange ervaring beschikken wij over een uitgebreide kennis
ten aanzien van nieuwe werkstoffen en recepturen, waar u als
schoonheidsspecialist uw voordeel mee kunt doen. Tijdens deze
training maakt u kennis met de Elementary Skincare filosofie van
WEBECOS en gaan we uitgebreid in op de specifieke werking en
bijzondere ingrediënten van onze belangrijkste producten. Deze
kennismaking duurt een hele dag en er is geen eigen bijdrage
verschuldigd. Voor een lunch wordt gezorgd. Na afloop is het
mogelijk Webecos producten aan te schaffen

Hoe bereik je daadwerkelijke huidverbetering? Hoe behandel je huidproblemen zoals bijv. acne? Wat
kun je echt aan anti-aging behandelingen bieden in de salon? Op
deze en veel meer andere vragen
wordt ingegaan tijdens deze speciale workshops.

WORKSHOP ACNE
Acne is een van de meest voorkomende huidaandoeningen.
Veel mensen hebben er in meer of mindere mate wel eens last
van gehad. Omdat puistjes vooral in het gezicht ontstaan, is
het een vervelend huidprobleem. De schoonheidsspecialist
kan dan voor veel mensen uitkomst bieden. Tijdens het
theoretische ochtenddeel van deze cursus gaan we dieper
in op het ontstaan van acne, welke vormen het kan hebben
en hoe u het kunt behandelen. Deze cursus is ook ideaal als
voorbereiding op de workshop: werken met fruitzuren. De
kosten van deze training bedragen € 50,00 exclusief BTW,
wat na afloop van de training kan worden verrekend met
aangekochte producten.

BINDWEEFSELMASSAGE
VOOR HET GELAAT
KENNISMAKINGSDAG

Thalion staat voor “Beauty from the heart of the seaweeds”,
cosmetica op basis van een rijke verscheidenheid aan
algen, waarmee echte schoonheids- en welzijnselixers
worden gegenereerd. Alle producten van Thalion zijn
echte concentraten van de oceaan, die een uitzonderlijke
affiniteit hebben met de huid. Het gamma professionele
behandelingen voor lichaam en gezicht telt meer dan 30
specifieke verzorgingsprotocollen. Duik in het hart van de
oceaan en ga terug naar de bron van het welzijn. Ontdek
de unieke mogelijkheden die Thalion ook uw instituut
kan bieden. De training duurt van 10 uur ’s ochtends tot
ongeveer 15 uur ‘s middags. Voor een lunch wordt gezorgd.
Er zijn aan deze informatiedag geen kosten verbonden.

KENNISMAKINGSDAG

Tijdens deze dag maakt u kennis met de filosofie van Binella:
‘No-age’ in plaats van ‘anti-aging’. Waar traditionele antiagingconcepten slechts kortstondig en vaak ten koste van
de huidgezondheid de symptomen camoufleren, beschouwt
de ‘no-age’-filosofie van BINELLA medical beauty het als
haar taak de huid individueel te voeden met de ontbrekende
nutriënten. Daarmee vormt deze nutriëntencosmetica de
nieuwe generatie holistisch georiënteerde huidverzorging.
In plaats van huidvreemde anti-aginggrondstoffen worden
huididentieke nutriënten toegediend – altijd de juiste
voedingsstoffen op het juiste moment in de juiste concentratie.
Deze kennismaking duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer
15 uur ‘s middags. Voor een lunch wordt gezorgd. Er zijn aan
deze informatiedag geen kosten verbonden.

THALION ESSENTIAL BEAUTY

THALION OCEAN SECRETS
De Ocean Secrets behandeling van THALION neemt je mee
om de weldaad van de oceaan te ontdekken, een wereld
van onvergetelijke gewaarwordingen. Exclusieve bewegingen
in combinatie met de ultra geconcentreerde formules
van onze producten leiden u naar de ware bronnen van
schoonheid. Deze unieke gezichtsbehandeling is gebaseerd
op een innovatieve massage die de contouren van het gezicht
beeldhouwt en de huid strakker maakt. Deze echte manuele
lift combineert diep ontspannende massages met technische
bewegingen om de natuurlijke architectuur van de huid te
veranderen. Tijdens deze dag ervaart u de resultaten en de
unieke zintuiglijke ervaring!
De training duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer 16 uur
‘s middags. Voor een lunch wordt gezorgd. De kosten van
deze training zijn inclusief de aanschaf van het Ocean Secrets
Behandelpakket.

PREPARE YOUR SKIN FOR ….
KENNISMAKINGSDAG

Tijdens deze dag maakt u kennis met het verhaal van UNG,
het make-up merk dat helpt je eigen natuurlijke schoonheid
te accentueren en te versterken. UNG is een eigenzinnig
merk dat gebaseerd is op de kleurenanalyse volgens de
seizoenmethode. Uiteraard zijn we op de hoogte van de
laatste trends en volgen we de mode op de voet. We passen
altijd bij de nieuwste garderobe doordat we een breed scala
aan kleuren hebben. Tijdens de kennismaking met UNG
vertellen we u er alles over en passeren alle producten van
UNG de revue, zodat u al onze make up producten kunt
zien, voelen en testen. Deze kennismaking duurt van 10
uur ’s ochtends tot ongeveer 15 uur ‘s middags. Voor een
lunch wordt gezorgd. Er zijn aan deze informatiedag geen
kosten verbonden.

AHA staat voor Alpha Hydroxy Acids. U maakt kennis met dit
systeem, op basis van verschillende (zeer) hoge concentraties
fruitzuren en u leert dit in theorie en praktijk toe te passen.
Deze specifieke salonbehandeling, die o.a. geschikt is voor
fijne lijntjes, acne en ongewenste pigmentvlekken geeft
fantastische resultaten. De kosten van deze training zijn
inclusief de aanschaf van het Real Peel Startpakket. De
training duurt van 10:00 uur tot ongeveer 13:00 uur.

Uw salon is een onderneming
en u wilt daarmee succesvol zijn.
Alleen is dat wel moeilijk als u er
dagelijks alleen voor staat. Tijdens
deze trainingen stapt u even uit de
dagelijkse praktijk en leert u op
een interactieve manier met uw
medecursisten eens op een andere
manier naar uw salon, uw resultaten en uw vak te kijken.

Met het wisselen van de seizoenen heeft uw klant behoefte
aan een check-up van de huid en misschien ook aan andere
producten. De huid verandert namelijk ieder seizoen! Voordat
een nieuw seizoen is aangebroken is de huid nog bezig met het
herstellen van het vorige seizoen. De juiste producten en de
juiste behandelingen zijn onwijs belangrijk wanneer je wilt dat
de huid niet heel veel verandert per seizoen. Wilt u uw klanten
ook elk seizoen een speciale seizoensbehandeling aanbieden?
Elk kwartaal organiseren wij een aantal speciale trainingen
waarin behandelingen en producten voor het komende seizoen
worden gepresenteerd. De training bestaat uit een theorie
en een praktijkgedeelte. De training duurt van 10:00 uur ’s
ochtends tot ongeveer 16:00 uur ‘s middags. Voor een lunch
wordt gezorgd. De kosten van deze training bedragen € 50,00
exclusief BTW, wat na afloop van de training kan worden
verrekend met aangekochte producten.

BEHANDELING MENSEN
MET KANKER IN DE
SCHOONHEIDSSALON
Webecos organiseert samen met de stichting Look Good
Feel Better de informatiedag “Behandeling van mensen
met kanker”. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u van een
oncologie verpleegkundige uitleg over wat er komt kijken bij
de behandeling van mensen met kanker en zal ook een patiënt
aan het woord komen die vertelt over haar ervaringen van
een schoonheidsbehandeling tijdens haar ziekte. Tijdens deze
dag zal er tevens dieper worden ingegaan op de Psychosociale
aspecten bij kanker. Medewerkers van de stichting Look
Good Feel Better informeren u verder over de actie “Geef een
glimlach cadeau” (zie hierboven). Ook zullen de Webecos
producten besproken worden die goed kunnen worden ingezet
bij deze behandelingen. De training duurt van 10 uur ’s
ochtends tot ongeveer 16 uur ‘s middags. Voor een lunch wordt
gezorgd. Indien u participeert in de actie “Geef een glimlach
cadeau” is de informatiedag gratis.

INGREDIËNTEN
Welke ingrediënten zitten er in een cosmetische product
en waarom? Hoe herken ik dat aan de declaratie op
de verpakking? Kan je de kwaliteit van een werkstof
bepalen aan de hand van de INCI declaratie? Wat is
eigenlijk dierproefvrij? Op deze en veel meer vragen
krijgt u antwoord tijdens de workshop ingrediëntenleer
& cosmetica wetgeving. Dan wordt ook duidelijk welke
ingrediënten je juist niet in een product wilt hebben
en waarom. Daarnaast kunt u zelf deelnemen aan een
kleinschalige productie op ons proeflaboratorium. De
kosten van deze training bedragen € 50,00 exclusief BTW,
wat na afloop van de training kan worden verrekend met
aangekochte producten.

MANNEN IN DE SALON
Cosmetica voor mannen is allang geen taboe meer. Uit
een Brits onderzoek met 1000 respondenten is gebleken
dat mannen boven de dertig gemiddeld 120 euro per
maand besteden aan schoonheidsbehandelingen en
cosmetica. Dit maakt dat mannen een aangename bron
van inkomsten in een salon kunnen zijn. Tijdens deze
training leer je hoe je mannen naar je salon trekt. In
deze training komen de specifieke marketingaspecten
aan de orde voor een succesvolle benadering van
de mannelijke klant. Er wordt gewerkt met de serie
Dr. Tadlea Biobalance for men en/of Thalion. Deze
producten en de aangepaste massage zijn afgestemd
op de specifieke behoefte van de mannenhuid. De
kosten van deze training bedragen € 125,00 inclusief een
Biobalance for Men of Thalion Men productenpakket ter
waarde van € 125,00.

Mini Lift® is een cosmetische liftende behandeling voor
het gelaat met direct zichtbaar resultaat op basis van Aloë
Vera. Door toepassing van de op elkaar afgestemde MiniLift
producten vindt in zowel de opperhuid als in de dieper
gelegen lagen van de huid een soort passieve gymnastiek
plaats. Hierdoor wordt de microcirculatie aangezet,
waardoor een betere huiddoorbloeding ontstaat. De Mini
Lift behandeling wordt al decennia lang door tienduizenden
schoonheidsspecialisten over de hele wereld toegepast en
geeft een geweldige verbetering van de huidconditie die al in
één behandeling duidelijk zichtbaar is. De kosten van deze
training zijn inclusief de aanschaf van het Minilift Intense
Startpakket. De training duurt van 13:00 uur tot ongeveer
16.00 uur.

Tijdens deze dag komen de essentials van Thalion aan bod.
Thalion staat voor geavanceerde cosmetica uit de zee hun
technische knowhow en het bereiken van onmiddellijke
zichtbare resultaten samen met een unieke zintuiglijke
ervaring. Op deze dag zullen verschillende treatments de revue
passeren. U leert de essentie achter de producten en ervaart in
de praktijk de unieke ervaring van de treatments.

De training duurt van 10 uur ’s ochtends tot ongeveer 16 uur
‘s middags. Voor een lunch wordt gezorgd. De kosten van deze
training zijn inclusief de aanschaf van het Essential Beauty
Behandelpakket.

WERKEN MET FRUITZUREN:
HET AHA GEL PEELING
SYSTEM

MINI LIFT®
COSMETISCHE LIFT
VOOR GELAAT

Deze opleiding bestaat uit zowel theorie als praktijk.
Bindweefselmassage is een specifieke en intensieve
massagetechniek, gericht op het herstelvermogen van
de huid en waarbij het onderliggende bindweefsel diep
in de huid gestimuleerd wordt door middel van diverse
intensieve massagetechnieken. Doordat de doorbloeding in
het bindweefsel wordt geactiveerd, wordt de aanmaak van
de collageen- en elastinevezels gestimuleerd, waardoor de
kwaliteit van de huid sterk verbeterd wordt. Doordat er
gewerkt wordt op de huiddoorbloeding, wordt de circulatie
verbeterd, worden werkstoffen beter opgenomen en de
huidconditie geoptimaliseerd. De training duurt van 10 uur
’s ochtends tot ongeveer 16 uur ‘s middags. Voor een lunch
wordt gezorgd. De kosten van deze training bedragen € 150,00
exclusief BTW incl. productenpakket.

• Essentie van Thalion Treatments
• Essentials in de praktijk
• Ervaar zelf de unieke behandelingen en laat uw zintuigen
geprikkeld worden
• Behandelplan
• Advies naar uw cliënten

BUSINESS SPECIALS

SOCIAL MEDIA EN
ONLINE MARKETING

CADEAU INPAK WORKSHOP
Cadeaus snel en feestelijk inpakken, het is nog niet zo
makkelijk! Leer inpakken als een pro! Tijdens onze
trainingen leer je de kunst van het inpakken voor
iedere feestelijke gelegenheid. Je gaat aan de slag met
het strak en efficiënt inpakken van allerlei soorten
cadeaus, ook met lastige en ronde vormen. Daarnaast
leer je hoe je bijzondere decoraties maakt van lint en
papier. Tijdens deze workshop oefen je met verschillende
inpaktechnieken en leer je hoe je professioneel, strak én
snel cadeaus inpakt en decoreert. De kosten van deze
training bedragen € 50,00 exclusief BTW.

Wat zijn social media? Wat zijn de voor en nadelen
voor bedrijven? Wat kun je bereiken met social media
en waarom zou je het inzetten. Wat zijn de social
media mogelijkheden voor jouw bedrijf. Op welke
kanalen zitten jouw klanten en hoe zet je dit in. Op
deze eendaagse training leer je zakelijk gezien de vier
belangrijkste platforms kennen: Google+, Facebook,
Instagram en Linkedin. Het doel van de training is om
je praktische professionele kennis en vaardigheden te
leren in het zakelijk toepassen van deze social media
platforms. De kosten van deze training bedragen € 50,00
exclusief BTW, wat na afloop van de training kan worden
verrekend met aangekochte producten.

MARKETING & VERKOOP
Verkopen blijft moeilijk. Tijdens deze cursus leert u hoe
u op een andere wijze de onderwerpen met uw kanten
bespreekt, hoe er begrip ontstaat en de aankoop van een
product of extra behandeling veel sneller en eenvoudiger
tot stand komt. U leert over uw eigen grenzen te
stappen, om tegemoet te komen aan de behoeftes van de
klant en het beste uit uzelf te halen, zonder gehinderd
te worden door valse aannames. De kosten van deze
training bedragen € 50,00 exclusief BTW, wat na afloop
van de training kan worden verrekend met aangekochte
producten.

