CAMPANHA
HAIR EXPERT 2015

Quais são os benefícios de fazer curso técnico?
- Diante do novo, transmitir o máximo de segurança aos clientes frente as aplicações dos
produtos. Por meio de WorkShops, Academia, Cursos, Eventos.
- Capacitação da equipe técnica.
- Capacitação da equipe de venda.
- Manter os clientes atualizados nas tendências do mercado para corte, cores, inspirações.
- O distribuidor não banca nenhum evento, todos os custos são repassados para os convites.
- Aumento das Vendas.

Hair Expert
A Guichard Professional buscou no significado da palavra “perito em cabelo” o conceito para
criação da marca Hair Expert. Eventos que traduzem todas as tendências, moda, universo
artístico, e novas ideias para o mercado, temas estes, que todos os fabricantes se propõem a
oferecer, mas que já não atendem mais as necessidades dos cabeleireiros. A Guichard
Profissional convida você a fazer parte da “nova era” na formação de profissionais Hair expert,
Suas inspirações e nossas técnica

Módulo.I

Módulo.II

Conceito: Estado das Cores &
Origine Couleur

Conceito: Super Blondes &
RedHair

Colorimetria - Estudo das Cores, Estrela de
Osvald e Círculo Cromático

Técnicas em mechas e descolorações para
cabelos loiros e vermelhos.

Formação de Cores

Serviços: Blondagem – Processo de
mechas com Crystal Blue e sua respectiva
neutralização e matização com Blonde or
Gray.

Fundo de Clareamento com neutralização de
reflexos
Serviço: Modernas técnicas em coloração,
criando cores exclusivas para sua cliente.

Módulo.III

Técnicas e Transformações
Capilares

RedHair – Processo de mechas com Crystal
Red e Ciclo de Nano Restruturação com Nutre
Redress.

Módulo.IV

Cortes e Técnicas "Academias
Internacionais"

Conceito:
Alisamento
Definitivo
/
Realinhamento Progressivo / Relaxamento
para redução de volume / ativação de cachos.

Serviços: Realinhamento Progressivo “Sem
Formol” com Ever Slick e Sealing Vector

Conceito: Os tipos de cortes: Texturizado,
Chanel,
Camadas
Aumentadas,
Franjas. Técnicas em cortes com certificação
em academias internacionais para diversos
tipos de fios, oleosos, secos, ressecados,
enrolados, lisos, ondulados e muitos outros.

Alisamento
Definitivo
e
Relaxamento
“Tioglicolato”com Defrizzer Control e Force
Supreme
Serviços: Assim como existem diversos
cortes que se adequam melhor para cada tipo
de cabelo, para os tratamentos não é
diferente. Pensando nisto a GP lançou 6
linhas de produtos capilares a fim de auxiliar
o profissional na realização do trabalho, são
elas: Turn-Up / Meen's / Blonde or Gray /
Sealing Vector / Force Supreme / Nutre
Redress

Check-List

Termo de
Responsabilidade

Siga as Instruções
Termo de Responsabilidade
Para realização do evento, se faz necessário
o cumprimento de algumas condições entre
as partes envolvidas, simplesmente para
evitar problemas posteriores.

- Distribuidor deve primeiramente marcar a
data e local do evento, percebendo se não
antecede nenhum feriado.
- Solicitar os certificados, credenciais,
convites do evento com mínimo 2 meses de
antecedência.
- Escolher local apropriado, sala de Hotel que
ofereça boas condições.
- Preencher corretamente o contrato, assinar
e enviar para empresa.

Diante de tantas responsabilidades e valores
envolvidos na realização destes eventos, por
mais que as partes estejam de boa fé, e
jamais por desconfirar da integridade moral de
cada cliente, o Estado de direito ainda exerce
seu papel fiscalizador por meio deste
contrato,
que
deve
ser
preenchido
corretamente, assinado em duas vias de teor
igual e enviado para empresa.
- Custo de cada módulo R$: 3.000,00 reais,
sendo
50%
pagos
pelo
fabricante.
- WorkShop e Oficinas o valor R$: 1.500,00
reais, sendo 50% pagos pelo fabricante
- Despesas
distribuidor.
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- Os pagamentos devem estar garantidos até
1 dia antes da realização do evento.

- Contabilizar todos os custos do evento e
repassar para o preço do convite, o
distribuidor não usa seus recursos próprios
- Apontar o módulo a ser realizado.
- Contatar com a empresa para definição dos
tipos de cabelos e modelos necessárias.
- Realizar um pedido para apresentar o
portfólio completo de produtos da marca GP.
- Disponibilizar três assistentes para trabalhar
nos bastidores e que não podem ser alunas.
1 - Escovista + Penteados + Finalização
1 - Assistente para lavar os cabelos
1 - Maquiagem

- Acerto realizado somente com a empresa.
- Convites, credenciais, certificados e envio,
por conta do distribuidor.

