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e-Education

Mais de 4.000 horas de formação
grátis nas nossas marcas líderes.
Descubra os nossos mais de 60 cursos online
grátis de cabelo e unhas.
Treine gratuitamente no seu próprio ritmo com nossa linha completa de marcas em cor,
cuidado, styling e unhas, grátis e com certificação digital no nosso site de educação!

https://education.wella.com/home

CONTINUE A LER PARA DESCOBRIR TODA A NOSSA OFERTA!
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VER DATAS DISPONIVEIS

COMO ACEDO A TODA
ESTA FORMAÇÃO GRÁTIS?
Pode aceder à página web de eEducation registrando-se na secção
“entrar em” da página web:

education.wella.com
Nesta secção pode criar o seu perfil e aceder a todos os nossos
cursos online disponíveis.
Se ainda não criou uma conta, clique em “Criar uma conta”
e siga as etapas.

ENTRAR EM

HOME

MINHA FORMAÇÃO

PROCURAR

Login da conta
ENDEREÇO DE E-MAIL
PASSWORD

ENTRAR

Esqueceu-se sua password?

Não tem uma conta?
Criar uma conta é grátis e fácil. Faça parte da melhor
plataforma de educação eletrónica fornecida pela Wella
para os nossos valiosos clientes.

CRIE UMA CONTA

Funcionário da Wella? Clique aqui para iniciar sessão.
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A QUE CURSOS PODEREI ACEDER?
Na nossa página inicial pode aceder a todos os nossos cursos online
classificados por marca e técnica: cor, cuidado, styling e conhecimento do
produto. Ao clicar em cada uma das 18 secções, descobrirá o conteúdo
de cada uma. Poderá assim desfrutar de mais de 60 cursos diferentes
equivalente a 4.000 horas. de conteúdo online,
disponíveis quando precisar deles!

DESCUBRA CADA UMA DAS NOSSAS SECÇÕES:
Wella Color
Wella Styling
Wella Care
Sebastian Styling
Sebastian Tratamento
Sebastian Inspiração
OPI Cuidado
OPI Inspiração
OPI Produto
weDo/ Tratamento Eco-éticos
Nioxin Tratamentos
Tratamentos System Professional
Sebman Serviços de Cuidado
Sebman Produto
Sebman Corte e Styling
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COMO SE PODE TREINAR?
Oferecemos vários formatos:
• Nos nossos seminários online encontrará explicações para ler e onde poderá assistir a alguns
vídeos de passo a passo.
• Vídeos de treino onde ensinamos passo a passo de uma técnica ou uma criação na qual pode
inspirar-se no seu dia a dia.
• Documento PDF ou PowerPoint para descarregar e usar de acordo com as suas necessidades.

O QUE POSSO OBTER NO FINAL DE UM CURSO?
Cada curso concluído permite obter um certificado digital. Esses certificados vão lhe
dar mais confiança na hora de usar nossos produtos e vão enriquecer a sua carreira
como estilista ou manicura.

QUAL O CUSTO DOS CURSOS?
Todos os nossos cursos online são gratuitos, basta inscrever-se.

INSCREVA-SE!
E DESFRUTE DE TODA A
NOSSA FORMAÇÃO ONLINE

GRÁTIS!
05

VER DATAS DISPONIVEIS

ENCONTRARÁ TODA A FORMAÇÃO VIRTUAL
E PRESENCIAL DA WELLA NUMA ÚNICA WEB

www.wellaeducacao.com
Calendário - eEducation - Wella Academy - Eventos

A nossa grande novidade é poder ter tudo incluído no mesmo site e a visualização de todas
as nossas formações num calendário intuitivo e fácil de navegar.
Encontre a formação mais adaptada à sua agenda e necessidades.
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Na web www.wellaeducacao.com encontrará a sua FORMAÇÃO PERFEITA
com todas as datas atualizadas.

Inscreva-se! Entre em contato com o seu comercial!

Tem ao dispôr formações
presenciais e virtuais, realizadas ao
vivo, nas quais pode
participar desde a sua própria
localização.

DESCUBRA TUDO O QUE TEMOS
PREPARADO PARA SI!
Aceda também a todas as
informações da nossa Wella App,
Secção de Novidades.
Disponível para IOS e Android.

DISPONÍVEL EM WELLA APP
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COLOR CRAFT SPECIALIST
Torne-se um especialista em coloração com
auxilio deste curso 100% online
CONTEÚDO DO CURSO
• Através deste novo formato 100% online de 4 módulos
(aulas online ao vivo, vídeos na plataforma e práticas à
distância),vai descobrir os aspectos essenciais para ser
um especialista em coloração.
• Módulo Essentials: descubra os aspectos essenciais
para ser um especialista em coloração, desde a
estrutura do cabelo, pigmentos, até a consulta.
• Módulo Highlights: aprenda a importância de seccionar,
tricotar e iluminar. Fórmulas e técnicas perfeitas para
dominar as madeixas.
• Módulo Correction: correção de pigmentos
subjacentes, cores indesejadas ... absorva as melhores
técnicas para esclarecer dúvidas de cor.
• Módulo Color Genius: descubra a importância da
pré-coloração e como obter uma base perfeita para
suas cores mais criativas.
• Desde o conhecimento de cabelos, correção de cores,
todas as técnicas de realce e o maravilhoso mundo das
cores criativas, inscreva-se e domine todas as técnicas
de cores!.

MASTER COLOR I
Melhorar todas a técnicas de cor e
aperfeiçoar o uso de produtos Wella
CONTEÚDO DO CURSO
4 dias de cursos para aperfeiçoar o uso de todos os
nossos produtos de coloração, tratamento e styling.		
• Segunda-feira (essencials): Color Renew, KPME+ e CT.
• Terça-feira (naturals): EOS, matizações color fresh,
diferentes misturas de EOS para ajudar na
cobertura de brancos.
•Quarta-feira: os nossos educadores trabalharão sem
segredos com todo o grupo para mostrar os
processos para uma descoloração perfeita.
• Quinta-feira (light-atreve-te): descoloração
WellaPlex + matização pastel. Illumina Color +
madeixas + Illumina Color cores multi ton.
A QUEM SE DESTINA
Um passo adiante para todos os clientes que
desejam começar a trabalhar e experimentar todo o
nosso portfólio de cores. Curso focado em práticas
com cor e styling.

A QUEM SE DESTINA
Estilistas que desejam descobrir todo o potencial do
mundo das cores. Concluir este curso dará acesso ao
curso MASTER COLOR EXPERT.

MATERIAL TRABALHO: Material de trabajo personal,
excepto secador.
DURAÇÃO: Jornada completa de 10:00 a 17:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial).
PREÇO: 550€ (acesso sujeito a condições comerciais).

MATERIAL TRABALHO: As práticas deste seminário
online são desenvolvidas ao seu próprio ritmo no seu
salão. Forneceremos um manequim de alta qualidade e
um tripé de mesa por aluno.
DURAÇÃO: Este curso tem uma duração de 9 semanas.
LOCAL: Curso virtual.
PREÇO: 350€ (acesso sujeito a condições comerciais).

Com práticas (curso presencial)
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BREVEMENTE!

MASTER COLOR EXPERT
Um passo adiante na formação como colorista completo.
Uma formação que mudará a sua visão. Desde a
consulta, passando pelos segredos nunca falados sobre
produto, psicologia da cor, atenção plena, pigmentos,
pele e couro cabeludo, especialista em loiros, produtos
de aclaração e muito mais secções que irão enchê-lo de
confiança e torná-lo numa referência do mundo da cor.
CONTEÚDO DO CURSO
• O Ciclo 1 centra-se na consulta, na ciência do cabelo,
pigmentos … e inspirações para criar uma coleção
própria juntamente com a criatividade de um Estilista
colaborador de Wella.
• Ciclo 2, vamos mergulhar no mundo da coloração,
suas possibilidades, ingredientes secretos, seus
desafios, correções de cores e todos os truques e
segredos. O desafio da boneca.
• Ciclo 3, tem o seu foco o MASTER EM LOIROS, de
produtos de aclaração, cabelos loiros de colorações
oxidativas, o poder oxidante, exame teórico e prático.
Vamos terminar o Master com outra sessão
inspiradora do nosso estilista coloborador da Wella.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profesionales que desean conseguir un
nivel experto como coloristas.
MATERIAL TRABALHO: Material de trabalho pessoal,
exceto secador.
DURAÇÃO: 12 dias.
LUGAR: Centros Wella Madrid y Barcelona.
PRECIO: 1800€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Pagamento 50% no Módulo I e Módulo II.
Com práticas (curso presencial).
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BRILHO QUE
PODE SENTIR

KOLESTON PERFECT LIGHTS

NOVO

Novas técnicas

NOVO

Inovação de Cor
CONTEÚDO DO CURSO
• Descobrir a inovação.
• Sua tecnología única.
• Catálogo de cor.
• Um produto sustentável.
• Infinitas possibilidades de cor.
• Conhecer novos serviços para o salão.

CONTEÚDO DO CURSO
• A oportunidade que existe com os serviços atuais.
• Como torná-los ainda mais rentáveis.
• Novas técnicas:
- Mirror Lights: moderniza o retoque de raizes com
uma versão mais contemporânea.
- Shadow Lights: atualiza as madeixas mais clássicas
com toques de luz.
• Uma nova consulta em três passos que o apaixonará.

A QUEM SE DESTINA
A todos os profissionais do salão que desejam
conhecer a nossa maior inovação dos últimos
tempos no mundo da cor. Descubra as infinitas
possibilidades para conseguir um BRILHO QUE
PODE SENTIR!

A QUEM SE DESTINA
Todos os coloristas do salão. Se gostou do nosso curso
Cor sem Limites e das técnicas Luxelights, sem dúvida
o vai encantar KOLESTON PERFECTS LIGHTS!
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho.
(curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual 2h/3h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a Condições Comerciais).
Virtual 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).

MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho.
(curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual 2h/3h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Virtual 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).

Com práticas (curso presencial).

Com práticas (curso presencial).
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FORMA
Melhorar as suas técnicas de trabalho em
permanente e alisamento
CONTEÚDO DO CURSO
• Conhecer a nova gama de produtos Invigo.
• Explorar Wave It e Curl It e as suas técnicas de
ondulação e alisamento com Straight It.
• Utilização, aplicação e benefícios de todas as gamas.
• Encaracolado, ondulado, liso, técnicas perfeitas e
cuidado com os cabelos.
• A mudança de forma do cabelo é uma importante
parte do negócio do salão.
• Inclui práticas com modelos experimentando todos
os novos produtos.
A QUEM SE DESTINA
Curso para conhecer a linha de tratamento Care Invigo
e as novidades em permanente e alisamento.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho
(curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:00 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Com práticas (curso presencial).

12

VER DATAS DISPONIVEIS

TRUE GREY
Aumentar os serviços de coloração
para manter os cabelos grisalhos
CONTEÚDO DO CURSO
• Conhecer os tons e como usá-los para
embelezar os cabelos grisalhos.
• A que clientes se dirigem estes serviços.
• Os três serviços de resultados naturais e
super eficazes.
• Para homens com cabelo e barba e para
mulheres.
• Melhorar os cabelos grisalhos sem tingir,
sem cobri-los.
• Vestindo cinza melhor do que nunca.
A QUEM SE DESTINA
Aos coloristas que desejam promover
serviços de coloração para manter os
cabelos grisalhos sem tingir, sem
transformá-los, mas cuidando deles com a
primeira cor “True Grey” do mundo.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de
trabalho (curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual 2/3 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Centros Wella (curso presencial)
o virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a
condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições
comerciais).
Com práticas (curso presencial).
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TRUQUES E
SEGREDOS DA COR

ESSENTIAL COLOR
Curso imprescindível para conhecer
e dominar o uso da cor Wella

Descobrir os truques para converter-se
num colorista avançado.

CONTEÚDO DO CURSO
Desde da estrutura do cabelo e noções básicas de
coloração passando pelas melhores maneiras de
aplicação das cores chegamos a descobrir todos os
produtos da cor Wella, para que servem e como são
usados.
• A estrutura do cabelo e porque cada parte é
importante para obter uma boa cor.
• Bases de cor, cores primárias,
secundárias,complementares e sistemas de
tonalidades Wella.
• As melhores técnicas para aplicar cor nas
raízes,aclarar ou escurecer, primeira coloração, e
aplicação de banhos de cor.
• Conhecimento de todas as marcas de coloração
Wella, permanentes, semipermanentes, cores diretas
e descolorações.
• O curso presencial inclui práticas com modelos.

CONTEÚDO DO CURSO
• Forma de uso e segredos para conseguir os
melhores resultados com a descoloração Blondor.
• Fórmulas com Blondor para limpar tons, matizes,
sobrecarga de cor.
• Como cobrir cabelos brancos da melhor maneira
possível.
• O que fazer para escurecer cabelos aclarados e
conseguir resultados naturais.
• Como eliminar sobrecargas de cor com Color Renew.
• O curso presencial inclui práticas com modelos
A QUEM SE DESTINA
Curso avançado para coloristas que desejam conhecer
as técnicas adequadas para resolver os casos mais
problemáticos e difíceis da coloração no salão.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho
(curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:00 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).

A QUEM SE DESTINA
Curso básico de cor para coloristas que necessitam
conhecer as bases do cabelo, da cor e do portfólio
de produtos de coloração Wella.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho
(curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:00 h.
Curso presencial das 10:00 às 17:00 h.
LOCAL: Centros Wella (curso presencial) o virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).

Com práticas (curso presencial).

Com práticas (curso presencial).
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O MUNDO ECO ÉTICO DE WeDO/
Descobre tudo sobre WeDo

CONTEÚDO DO CURSO
• Conhecer a nossa história e filosofía como marca limpa, natural,
sustentável e eco.
• Descobrir cada uma das nossas linhas com cada um dos seus
ingredientes.
• Conseguir resultados profissionais através dos serviços.
• Converter o seu salão num salão sustentável.
• Ativar os materiais disponiveis para conseguir éxito com weDo/.
A QUEM SE DESTINA
Curso destinado a todos profissionais do salão que queiram
submergir-se no mundo eco ético de weDo/ e descobrir todas as
ferramentas e conselhos necessários para converter e fazer os seus
clientes viver uma experiência eco.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho (curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:00 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Centros Wella o teams (curso presencial) o virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Com práticas (curso presencial).
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VIVE A EXPERIÊNCIA DE CUIDADO
DE SYSTEM PROFESSIONAL

NOVO

Mergulhe no mundo System Professional
e descubra todos os seus benefícios
CONTEÚDO DO CURSO
• Descubra os novos serviços com Lipid Booster+.
• Experimente os tratamentos e produtos System Professional com Lipid CodeTM.
• Comprove os melhores resultados com os produtos Héroi e Extra.
• Adapte os serviços às necessidades do cabelo e tempo do cliente.
• Prática dos tratamentos impulsionando os novos serviços com Lipid Booster+.
• Pôr em marcha o seu plano de ação.
A QUEM SE DESTINA
Profissionais que querem oferecer uma experiência única aos seus clientes através
dos melhores tratamentos com o complexo Lipid CodeTM e os novos serviços com o
lançamento mais importante do ano LIPID BOOSTER+.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho (curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual 2/3 h. Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Com práticas (curso presencial).
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SYSTEM IMMERSION

NOVO

Como transformar a qualidade do cabelo
desde o núcleo
CONTEÚDO DO CURSO
• Descobrir porquê System Professional.
• Conhecer os pilares, linhas e produtos que o ajudaram a transformar o cabelo dos seus
clientes como nunca o havia conseguido antes.
• Experimentar com os produtos que acabarão sendo os seus aliados no salão.
• Praticar a consulta, diagnóstico e transformação sem esquecer da personalização.
• Veja como fazer para que seus clientes vivam uma experiência única.
A QUEM SE DESTINA
Para profissionais que querem descobrir e submergir-se no mundo do cuidado do cabelo
através da ciência, sendo capaz de transformar a qualidade do cabelo desde o núcleo.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho (curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual 2/3 h. Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Com práticas (curso presencial).
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AUMENTE SEU NEGÓCIO COM
SYSTEM PROFESSIONAL

NOVO

Fazer crescer o seu negócio através da motivação,
atenção ao cliente, a comunicação e a planificação
CONTEÚDO DO CURSO
• Conhece o consumidor de hoje e o que espera do seu negócio.
• Descubrir como alcançar a qualidade que satisfaça os seus clientes.
• Ativar a comunicação dentro e fora do salão para ser mais visivél.
• Criar o seu calendário de atividades para desenvolver os serviços no salão.
• Planificar os objetivos e trabalhar a motivação da equipa de forma individual.
• Calcular e analizar a oportunidade de negócio que tem com os tratamentos System Professional.
• Desenvolver o teu próprio menú de tratamentos System Professional segundo as necessidades do seu salão.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a proprietários ou gerentes de salão que querem conhecer em detalhe a oportunidade que
oferece System Professional para fazer crescer os seus negócios através da atenção ao cliente, a
comunicação e planificação.
MATERIAL TRABALHO: Não é necessário material.
DURAÇÃO: Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Centros Wella.
PREÇO: 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).
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A OPORTUNIDADE DOS
SERVIÇOS NIOXIN
Trabalhe a consulta, divulgue os tratamentos
e reforce a recomendação
CONTEÚDO DO CURSO
• Descobrir a importância da consulta e uso de Nioscope
para poder realizar um diagnóstico profissional.
• Conhecer e praticar os principais tratamentos que podem
optimizar o negócio através do cuidado.
• Controlar a recomendação e como manter os beneficios
em casa.
• Diagnosticar com os sistemas Nioxin e explicar as suas
vantagens.
• Aprender como afecta psicológicamente a perda de
cabelo em homens e mulheres.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que querem desenvolver os serviços
dentro do salão através da consulta e recomendação.
Estilistas que desejam melhorar o conhecimento dos
tratamentos para poder oferecer soluções aos seus clientes
que sofrem perda e/ou debilitamento capilar.
MATERIAL TRABALHO: Material pessoal de trabalho
(curso presencial).
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:00 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Com práticas (curso presencial).
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ESSENCE COLLECTION

NOVO

Conhecer e praticar a nova coleção de
corte e styling criada pela nossa equipa
Cult Team
CONTEÚDO DO CURSO
• Apresentação e prática da nova iniciativa a cargo da
Equipa Artística Cult Team e da Equipa Criativa de
Sebastian Portugal.
• Voltar à essência e utilizar as técnicas de corte de
Sebastian para criar looks de vanguarda.
• Praticar corte e Styling, além de suas transformações,
utilizando todos os nossos hibridos mais transformadores.
A QUEM SE DESTINA
Para todos os membros do salão que desejam conhecer e
praticar os últimos looks mais icônicos criados por Cult
Team e a Equipa de Educação Sebastian.
MATERIAL DE TRABALHO: Secador, escovas, pentes,stylers,
tesouras, tesouras de desbaste, navalha, recargas para
navalha, grampos, ganchos e elásticos.
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
Curso presencial das 10:00 às 17:30 h.
PREÇO: Virtual 70€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 250€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Com práticas (curso presencial).
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ATIVA OS SERVIÇOS
SIGNATURE E EXPRESS

JAM SESSION II
Descobrir as ferramentas líquidas de Sebastian
e fazer delas o seu aliado a cada dia

Aumentar os serviços dentro do Salão

CONTEÚDO DO CURSO
• Deixe-se inspirar pela mão da Equipa Criativa de
Sebastian, através das nossas ferramentas liquidas
de styling.
• Comprove os diferentes efeitos que pode conseguir
com cada um deles.
• Descubra a importância de preparar a base de um
bom Styling.
• Crie suas próprias misturas de acordo com o look
desejado.

CONTEÚDO DO CURSO
• Saber como estruturar a visita para que seja feita de
forma inata, ligando-a ao dia da cor ou corte e styling.
• Trabalhar nos protocolos de atendimento ao cliente
(dando uma volta pelo salão).
• A importância da qualidade no atendimento para
fazer com que o cliente viva uma experiência.
• A consulta é a chave para um bom diagnóstico e
aconselhamento para cada um dos serviços.
• Descubra como melhorar o serviço de Cellophanes
durante a coloração ou pós-coloração.
• Demonstração e prática de tratamentos.

A QUEM SE DESTINA
Cabeleireiros que querem descobrir a marca e todas
as possibilidades para conseguir o look desejado.

A QUEM SE DESTINA
Para todos os cabeleireiros que desejam aumentar os
serviços dentro do seu salão, criando uma experiência
única para seus clientes com a última inovação de
Sebastian.

MATERIAL TRABALHO: Não é necessário.
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:00 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).

MATERIAL TRABALHO: Não é necessário.
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:00 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Virtual 50€ (acesso sujeito a condições comerciais).
Presencial 90€ (acesso sujeito a condições comerciais).

Com práticas (curso presencial).

Com práticas (curso presencial).
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\ SEB MAn
www.sebmaneducacao.com

IMPULSIONA OS SERVIÇOS
COM SEBMAN
Desenvolva os serviços de cabelo,
couro cabeludo e barba.

CONTEÚDO DO CURSO
• Introduza-se na marca e conheça as suas vantagens
competitivas
• Conheça os produtos em profundidade e todas as
possibilidades que oferecem.
• Descubra os serviços de couro cabeludo e cabelo.
• Implemente os protocolos em salão.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que queiram desenvolver os
serviços de homem dentro do salão impulsionando
a consulta e recomendação.
DURAÇÃO: Curso virtual, 2h 30’.
LOCAL: Curso virtual.
PREÇO: Gratuito.
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OPI NAIL ART
COLEÇÃO PRIMAVERA

NOVO

OPI NAIL ART
COLEÇÃO VERÃO

CONTEÚDO DO CURSO
• Conhecer a nova coleção primavera e toda a
inspiração que há por trás.
• Descubrir DesignScape e como a pode ajudar para dar
forma às suas próprias criações.
• Demonstração de alguns Nail Arts inspirados nas
tendências virtuais usando as cores da coleção.

NOVO

CONTEÚDO DO CURSO
• Conhecer a nova coleção de verão e sua inspiração.
• Demonstração de alguns Nail Arts inspirados nas
tendências de verão utilizando as cores da coleção.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que querem conhecer as
tendências de cor desta temporada e as criações de
Nail Arts inspiradas na nova coleção.

A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que querem inspirar-se em
mundos virtuais de videojogos mais atuais. Desbloquear
a criatividade e passar de nível.

MATERIAL TRABALHO: Não é necessário material.
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
LOCAL: Curso virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 15.

MATERIAL TRABALHO: Não é necessário material.
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
LOCAL: Curso virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 15.
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NOVO

VELVET VISION NAIL ART
CONTEÚDO DO CURSO
• Conhecer Velvet Vison e a sua inspiração.
• Descobrir as possibilidades de criar que tem utilizando
os imans e as 6 cores da coleção Velvet Vision.
• Demostração de alguns Nail Arts inspirados nas
últimas tendências.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que querem conhecer as últimas
tendências de cor trazidas desde “Coreia e Japão” usando
as técnicas de Nail Arts mais avançadas e mais simples.
MATERIAL TRABALHO: Não é necessário material.
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
LOCAL: Curso virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 15.

NOVO

OPI NATURE STRONG
CONTEÚDO DO CURSO
• Conhecimento da linha e seus ingredientes.
• Como incluí-la em seus serviços.
• Protocolos de manicura.
• Prática exclusiva /manicura com Nature Strong.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que querem conhecer e
experimentar os benefícios da nossa nova linha de
esmaltes OPI com ingredientes de origem natural.
MATERIAL TRABALHO: Não é necessário material.
DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
LOCAL: Curso virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).
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OPI EXPERIENCE

ESCULPIR COM DIAMOND GEL

Conheça a marca mais desejada por
profissionais e consumidores em profundidade

Eleve os seus serviços com gel duro que irá
deslumbrar como se fosse um diamante

CONTEÚDO DO CURSO
• Marca/História/Filosofia.
• Categorias OPI.
• Novidades.
• Protocolo de consulta.
• Protocolo de manicure.
• Demo de manicure Signature.

CONTEÚDO DO CURSO
• Conceito do produto.
• Oportunidade de serviços
• Diamond Gel e seus beneficios.
• Demonstração de três serviços com Diamond Gel.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que queiram trabalhar com um
novo sistema de gel duro e ter a oportunidade de
oferecer 3 serviços em 1 com o mesmo produto.

A QUEM SE DESTINA
Dirigido a manicuristas que querem conhecer e praticar
com la marca desde la base.

DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
Curso presencial das 10:00 às 17:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).

DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
Curso presencial das 10:00 às 17:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).
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AUMENTE A REVENDA COM OPI

DESCOBRE OPI

Consulta, recomendação e experiências é
igual a fidelização e venda

Descubra a marca, os seus produtos e
cada um dos seus serviços

CONTEÚDO DO CURSO
• Entre na venda e analise quais são seus pontos
fracos e fortes.
• Descubra o consumidor para saber quais são suas
necessidades.
• Modelo de atendimento ao cliente em 3 etapas:
- Antes do serviço.
- Durante o serviço.
- Depois do serviço.
• Analise a trajetória do seu salão.

CONTEÚDO DO CURSO
• Filosofia e História.
• Marca (conceito, portfólio, protocolos).
• Calendário educativo.
• Inovações.
• Coleções.
• Demo do protocolo Signature.
A QUEM SE DESTINA
Dirigido a profissionais que não trabalham com a marca
e queiram conhecê-la de uma forma inspiradora.

A QUEM SE DESTINA
Destinado a manicures que querem colocar os seus
conhecimentos ao serviço do cliente através da
recomendação, oferecendo um plus de experiência e
personalização.

DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
Curso presencial das 10:00 às 13:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).
NÚMERO DE ASISTENTES: Máximo 20.

DURAÇÃO: Curso virtual das 10:00 às 13:30 h.
Curso presencial das 10:00 às 15:00 h.
LOCAL: Em estúdios Wella (curso presencial) ou virtual.
PREÇO: Gratuito (acesso sujeito a condições comerciais).
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@educacionwella

