
CENTRUM SZKOLENIOWE
OFERTA



HAIR ACADEMY

Hair Academy to nowoczesna przestrzeń wymiany
doświadczeń i kreowania trendów. To wyjątkowe

miejsce, gdzie w profesjonalnych warunkach można
podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności

fryzjerskie. Na akademię składają się trzy sale
szkoleniowe. Dedykowane są fryzjerstwu, ale można
je także wykorzystać na inne szkolenia z segmentu

beauty. Hair Academy wyposażona została 
w profesjonalne nagłośnienie, ekrany, rzutniki 

oraz najnowocześniejszy sprzęt fryzjerski, 
który powinien zadowolić nawet najbardziej

wymagających uczestników szkoleń, konferencji
 i eventów.



UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW
Ogólnodostępny parking dla rowerów i samochodów,
Do dyspozycji profesjonalny ekspres do kawy           
 oraz w pełni wyposażona kuchnia,
Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
Zaplecze sanitarne, w tym oddzielne pomieszczenie      
 z kabiną prysznicową,
Wi-Fi w całym obiekcie,
Klimatyzowane pomieszczenia,
Rozmieszczenie oraz wygłuszenie sal umożliwiające
prowadzenie dwóch szkoleń jednocześnie, 
Recepcja wraz z szafą garderobianą w holu.



SALA
AVANGARDE
POWIERZCHNIA OK.  210 M²

Wyposażenie sali:
• 5 stanowisk do mycia włosów 
  z fotelami do masażu,
• 21 stanowisk fryzjerskich,
• profesjonalne nagłośnienie,
• 4 mikrofony bezprzewodowe,
• 2 rzutniki z ekranami dające możliwość
  wyświetlenia obrazu z obu stron sali,
• 3 monitory telewizyjne,
• flipchart mobilny.

Możliwość ustawienia sali:
– teatralne dla 70 osób (same krzesła ),
– szkolne dla 50 osób (stoły + krzesła),
– podkowa dla 30 osób (stoły + krzesła),
– podkowa dla 40 osób (krzesła w 2 rzędach),
– „wyspy” dla 48 osób (2 stoły + 8 krzeseł).

Sala sprawdzi się jako miejsce realizacji 
konferencji, szkoleń, pokazów, eventów.

Przestronna, z dużymi oknami, z dostępem 
do światła dziennego, z możliwością regulacji
kierunku i natężenia sztucznego oświetlenia.

Sala stwarza możliwości własnej aranżacji 
w zależności od potrzeb i charakteru grup

szkolących się.





SALA
CREATIVE
POWIERZCHNIA OK.  56 M²

Możliwości ustawienia sali:
– teatralne dla 20 osób (same krzesła),
– szkolne dla 18 osób (stoły + krzesła),
– w podkowę dla 16 osób (same krzesła).

Przeznaczona do szkoleń teoretycznych 
oraz kameralnych szkoleń praktycznych.

Przestronna, z dużymi oknami dającymi dostęp 
do światła dziennego, z możliwością regulacji
kierunku i natężenia sztucznego oświetlenia, 

w pełni klimatyzowana. Posiada również
wydzieloną przestrzeń z ladą na catering 

z 2 stolikami  i hokerami stwarzającą możliwość
organizowania przerw kawowych oraz spotkań

podczas szkoleń.

Wyposażenie sali:
• profesjonalny fotel barberski,
• 10 stanowisk fryzjerskich,
• 2 stanowiska do mycia włosów,
• 2 monitory telewizyjne,
• kącik kawowy,
• flipchart mobilny.

Wolna przestrzeń umożliwia organizację szkoleń
 z wykorzystaniem własnego sprzętu np. stolików,

krzeseł kosmetycznych, łóżek do zabiegów.





SALA
CALEIDOSCOPE
POWIERZCHNIA OK.  55 M²

Wyposażenie sali:
• 2 monitory telewizyjne z możliwością     
 wyświetlania prezentacji bezpośrednio
z komputera, dające komfort pracy zarówno
uczestnikom, jak i prowadzącemu,
• 8 komfortowych stołów konferencyjnych 
o przedłużonej długości blatu (swobodne
usadzenie do 3 osób przy stoliku),
• flipchart mobilny.

Możliwości ustawienia sali:
– teatralne dla 20 osób (same krzesła),
– konferencyjne dla 16 osób (duży stół
konferencyjny + krzesła),
– szkolne dla 18 osób (stoły + krzesła),
– w podkowę dla 16 osób (same krzesła).

Przyjazna do organizowania szkoleń w kameralnych
grupach, konferencji, spotkań biznesowych 

oraz sesji coachingowych.
Przestronna z dużymi oknami dającymi dostęp 
do światła dziennego, z możliwością regulacji
kierunku i natężenia sztucznego oświetlenia, 

w pełni klimatyzowana.





UZYSKAJ WYGODNE FINANSOWANIE 
I WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIACH!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został stworzony z myślą o wsparciu
kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. 
Jeśli jesteś właścicielem salonu fryzjerskiego oraz zatrudniasz ludzi,
fundusze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są właśnie dla Ciebie! 

Z finansowania szkoleń mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa,
które zatrudniają minimum jedną osobę w ramach umowy o pracę. 
Poziom dofinansowania kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorstw
wynosi 100%.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? 
Wybierz interesujące Cię szkolenie z oferty Hair Academy

i skontaktuj się z nami!
 

Agnieszka Zabłotna
+48 695 102 242

 a.zablotna@hairacademy.edu.pl



MICHAŁ FURMANIAK
SENIOR MANAGER HAIR ACADEMY

Mistrz w zawodzie fryzjer. Autor Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych na bazie nowej podstawy programowej do

nauki zawodu dla Ośrodka Rozwoju Edukacji. Ekspert ds.
kwalifikacji rynkowych. Absolwent Szkoły Trenerów

Biznesu – Moderator. Mediator sądowy i pozasądowy.
Metodyk kształcenia osób dorosłych. Trener VCC –
Certyfikowany Trener Kompetencji Zawodowych.
Instruktor z uprawnieniami pedagogicznymi oraz

certyfikatem z trychologii z elementami dermatologii,
endokrynologii, dietetyki i suplementacji.



Kreuj nowy wymiar stylizacji włosów!
Modelowanie to element, który wieńczy dzieło Stylisty. Od tego
w jaki sposób wymodelujemy włosy zależy to, czy kolor, który

wykonaliśmy lśni, czy jest matowy, czy wszystkie elementy cięcia
na których nam zależało są odpowiednio wyeksponowane i czy

klientka doceni nasz kunszt pracy. Jeżeli pragną Państwo poznać
tajniki modelowania i dowiedzieć się na czym polegają różne

techniki modelowania, jak dobierać odpowiednie produkty oraz
narzędzia do wykonania perfekcyjnej finalnej stylizacji włosów

zapraszamy na to właśnie szkolenie.
 

„Podpisem każdego fryzjera jest perfekcyjna stylizacja włosów”
 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

TERMIN: ustalany indywidualnie z Instruktorem.

CENA: 
szkolenie 2-dniowe dla 1 osoby – 3 090 zł brutto.
szkolenie 2-dniowe dla 2 osób – 1 870 zł brutto.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Z ZAKRESU TECHNIK MODELOWANIA WŁOSÓW

2-DNIOWE DLA 1  OSOBY /  2  OSÓB



Postaw na siebie!!
Szkolenie indywidualne z technik strzyżenia damskiego to

specjalny program do zgłębienia wiedzy na temat cięcia włosów.
Indywidualnie spersonalizowana treść warsztatów pozwoli

każdemu uczestnikowi podnieść poziom swojej pracy w temacie
strzyżeń damskich. Przed każdym szkoleniem instruktor

przeprowadzi analizę potrzeb z uczestnikiem szkolenia dzięki
czemu treść treningu dopasujemy do Twoich umiejętności.

Tworzenie fryzur jest podzielone na cztery łatwe do zrozumienia
kroki, które po opanowaniu umożliwiają szybką ścieżkę do

zaawansowanego strzyżenia.
Program strzyżeń jest oparty na technikach łatwych, szybkich, a
jednocześnie pozwala dopasować fryzurę idealnie skrojoną pod

każdą klientkę.
 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

TERMIN: ustalany indywidualnie z Instruktorem.

CENA: 
szkolenie 1-dniowe dla 1 osoby / 2 osób – 2 415 zł / 1 470 zł brutto.
szkolenie 2-dniowe dla 1 osoby / 2 osób – 4 740 zł / 2 340 zł brutto.
szkolenie 3-dniowe dla 1 osoby / 2 osób – 5 595 zł / 3 090 zł brutto.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Z ZAKRESU STRZYŻEŃ DAMSKICH
1 .2 ,3-DNIOWE DLA 1  OSOBY /  2  OSÓB



Podkreśl piękno włosów Twojej klientki!
Szkolenie indywidualne z technik koloryzacji pozwoli podążać

Tobie za obowiązującymi trendami w koloryzacji włosów.
Stworzymy dla Ciebie specjalny program z uwzględnieniem

technik koloryzacji za pomocą których wykreujesz i podkreślisz
urodę Twojej klientki. Podczas warsztatów poznasz różne

techniki pracy: air touch , free hand, front blond, shaiding i
wiele innych. Wybierzemy dla ciebie technikę pracy, którą

wykorzystasz najczęściej w salonie podczas codziennej pracy. 
Podczas szkolenia opowiem Tobie o działaniu produktów do

koloryzacji włosów i odpowiednim doborze preparatu w
połączeniu z wybraną techniką koloryzacji.

Pamiętaj to szkolenie jest dla Ciebie! I z myślą o Twoich
klientach!

 
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

TERMIN: ustalany indywidualnie z Instruktorem.

CENA: 
szkolenie 1-dniowe dla 1 osoby / 2 osób – 1 830 zł / 1 030 zł brutto.
szkolenie 2-dniowe dla 1 osoby / 2 osób – 3 560 zł / 1 800 zł brutto.
szkolenie 3-dniowe dla 1 osoby / 2 osób – 5 033 zł / 2 780 zł brutto.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Z ZAKRESU TECHNIK KOLORYZACJI

1 .2 ,3-DNIOWE DLA 1  OSOBY /  2  OSÓB



Zapraszamy na całodniowe szkolenie w temacie mediów
społecznościowych przygotowane specjalnie pod kątem salonów
fryzjerskich.

Część teoretyczna odpowie na pytania:
- Po co prowadzić media społecznościowe? 
- Którą platformę wybrać?
- Czego warto nauczyć się od konkurencji? 
- Jak budować markę w mediach społecznościowych? 
- Które formy i treści osiągną moje cele? 
- Jakie narzędzia ułatwiają tworzenie treści i zarządzanie kontami
w mediach społecznościowych?
- Czy mam inwestować w reklamę?

Część praktyczna będzie zawierać:
- Tworzenie reklamy promującej salon lokalnie
- Indywidualne konsultacje
- Pytania i odpowiedzi

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 610 zł brutto / uczestnik.
TERMIN: 19.06.2023r.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
W SALONIE FRYZJERSKIM

JAK OSIĄGNĄĆ CELE BIZNESOWE 
Z FACEBOOKIEM I/LUB INSTAGRAMEM?



Nadeszły czasy, w których mężczyzna zasiadający na fotelu
fryzjerskim wymaga profesjonalnego strzyżenia oraz
obsługi. Nowoczesny mężczyzna to świadomy klient. 

 
Podczas dwudniowego szkolenia poznasz profesjonalne

narzędzia do pracy, będziesz wiedział, jakich technik użyć
przy tworzeniu fryzur typu Quiff czy Side Part. Wyćwiczysz

prace z maszynką i światłem, czyli tzw. Fade. Poznasz
podziały oraz sposoby na męską stylizację. Nauczysz się,

jak profesjonalnie robić zdjęcia na Instagram. 
 

Uczestnik może spodziewać się dużej ilości wiedzy
praktycznej, pracy bez pośpiechu oraz dobrej zabawy

„opakowanej” w profesjonalizm i wiedzę. 
 

Praktyka odbywa się na modelach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 2 100 zł brutto / uczestnik.
TERMIN: 19-20.11.2023 r.

WOJCIECH MECKIER
Wieloletni szkoleniowiec i nauczyciel.
Ekspert w programie „Piękno!” na
antenie ATM Rozrywka. Człowiek, który
kocha szkolenia i możliwość dzielenia się
wiedzą z innymi.

KLASYKA STRZYŻEŃ MĘSKICH
OCZAMI BARBERA

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z W.  MECKIER



Dziś każdy mężczyzna ma swojego barbera, wielu panów
zapuszcza brody, na półkach w łazienkach pojawia się

coraz więcej kosmetyków, a sami zainteresowani zadają
coraz to bardziej profesjonalne pytania na fotelu. Nie

zostawaj w tyle, postaw na rozwój i zaskocz konkurencję w
swoim mieście.

 
Podczas szkolenia poznasz profesjonalne narzędzia do
pracy, takie jak brzytwa. Posłuchasz o historii barberingu,
będziesz wiedział jakich technik użyć przy tworzeniu
fryzur typu Pompadour czy Sidepart. Wyćwiczysz prace z
maszynką i światłem czyli tzw. Fade oraz Taper Fade.
Poznasz podziały oraz sposoby na męską stylizację.
Podniesiesz swój warsztat w zakresie bród, poznasz
konturowanie zarostu, prace z brzytwą i gorącymi
ręcznikami. Nauczysz się jak profesjonalnie robić zdjęcia
na Instagram. 

Praktyka odbywa się na modelach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 2 100 zł brutto / uczestnik.
TERMIN: 21-22.05.2023r.

OD FRYZJERA DO BARBERA
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z W.  MECKIER



W trakcie szkolenia omawiana będzie kompletna usługa
strzyżenia włosów oraz brody (combo). Pokażemy jak

odpowiednio ostrzyc włosy w stylu long fade, skin fade.
Nauczysz się jak przygotować brodę do strzyżenia, trymowania,

konturowania oraz golenia twarzy. 

Program szkolenia w Hair Academy:
• wprowadzenie w temat barberingu, 
• przygotowanie odpowiednich narzędzi do wykonywanej
usługi, 
• wykonanie strzyżenia przez edukatora na modelu
pokazowym, 
• omówienie prawidłowego cieniowania, podziału 
i separacji podczas strzyżenia,
• stylizacja włosów przy zastosowaniu odpowiednich
kosmetyków, 
• wykonanie golenia, strzyżenia brody na modelu przez
edukatora oraz przez uczestników.

Praktyka odbywa się na modelach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 1 320 zł brutto / uczestnik.
TERMIN: 25.06.2023r.

KRZYSZTOF
KLIMCZAK
To fryzjerstwo inspirowane
światowymi trendami, cechujące się
profesjonalizmem w standardzie 
i kreatywnością w tworzeniu.

STRZYŻENIA MĘSKIE 
Z ELEMENTAMI BARBERINGU
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KRZYSZTOFEM KLIMCZAKIEM



Barber Style – klasyczna elegancja, męska nonszalancja. 
Współczesny mężczyzna to mężczyzna zadbany, z doskonale

dobraną fryzurą oraz wypielęgnowanym zarostem. 
Bądź nowoczesny, klasyczny, dziki i romantyczny! 

Na szkoleniu w Hair Academy poznasz: 
• historię barberingu, 
• narzędzia we fryzjerstwie męskim,
• różne rodzaje fryzur (fade, skin fade, croop,
pompadour), 
• różne rodzaje męskiego zarostu i sposoby jego stylizacji.

Praktyka odbywa się na główkach treningowych.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 2 100 zł brutto / uczestnik.
TERMINY: 16.04.2023r. , 14.05.2023r. , 18.06.2023r.
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BARBER STYLE
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z LUCJANEM SZAJBEL

LUCJAN
SZAJBEL
Instruktor Barber Style i Under
Cut, trener kadry Polski CMC,
międzynarodowy sędzia,
założyciel Kreator Academy, członek
InterCoiffure.



Szkolenie PRECYZYJNE CIĘCIE to nauka strzyżenia według
filozofii Vidal Sassoon, brytyjskiego mistrza nożyczek. 3-
dniowe szkolenie pozwala wkroczyć w świat precyzyjnego

cięcia i rozszerzyć repertuar technik fryzjerskich.
Uczestnicy, ćwicząc na żywych modelach, zdobywają tajniki

wiedzy w zakresie perfekcyjnego projektowania fryzur
dopasowanych do indywidualnego stylu, osobowości oraz

potrzeb ich klientek, nabierają pewności siebie w
wykonywaniu strzyżeń. 

Podczas szkolenia pracujemy nad poprawną postawą ciała
w pracy fryzjera oraz identyfikujemy i eliminujemy błędy i

złe nawyki. 

Praktyka odbywa się na modelkach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 4 820 zł brutto / uczestnik.
TERMINY: 16-18.07.2023r. ; 17-19.09.2023r.

PRECYZYJNE CIĘCIE
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z DOBRAWĄ PIĘKOS –  SZYMAŃSKĄ



Szkolenie KREATYWNE CIĘCIEto intensywna nauka
strzyżenia według filozofii Vidal Sassoon, brytyjskiego
mistrza nożyczek, oparta na innowacyjnym programie

nauczania Dobrawy Piękos-Szymańskiej. 
3-dniowe szkolenie umożliwi uczestnikowi

zmodernizowanie i urozmaicenie swojego warsztatu
fryzjerskiego o klasyczne i kreatywne techniki strzyżeń, ze

szczególnym naciskiem na umiejętność pracy z
wymagającym klientem i wymagającymi włosami.

Uczestnicy, ćwicząc na żywych modelach, zdobywają tajniki
wiedzy w zakresie perfekcyjnego projektowania fryzur
dopasowanych do indywidualnych potrzeb ich klientek.

Natychmiast wdrażają nabyte umiejętności do zawodowej
praktyki. Uczą się empatycznej i asertywnej postawy wobec

indywidualnego stylu, osobowości oraz potrzeb klientów.
 

Praktyka odbywa się na modelkach.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 4 820 zł brutto / uczestnik.
TERMIN: 26-28.11.2023r.
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KREATYWNE CIĘCIE
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z DOBRAWĄ PIĘKOS –  SZYMAŃSKĄ



Szkolenie jednodniowe, technologiczne. Bogata teoria z
pokazem koloryzacji z zastosowaniem algorytmu 12.

 
Część teoretyczna:
– omówienie przebiegu szkolenia,
– omówienie zasad komunikacji z klientką (diagnoza),
– budowa włosa, kolorymetria, wpływ rozjaśniania na
włosy,
– omówienie produktów i narzędzi niezbędnych do
wykonywania koloryzacji (rozjaśniacze, paleta odcieni,
koło koloru),
– omówienie tematyki przewodniej, technologia,
– zasady aplikacji, tonowanie, pielęgnacja i
bezpieczeństwo.

Część praktyczna, pokazowa:
– przygotowanie modelki do koloryzacji,
– przygotowanie preparatów i narzędzi,
– aplikacja zgodnie z wybraną techniką, wykonanie pełnej
koloryzacji.

 
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 1 450 zł brutto / uczestnik.
TERMIN: 08.05.2023r.
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ALGORYTM DWUNASTEK
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z MARLENĄ MAŃKO Z KAIROS EDU



REVERSE BALAYAGE - Odwrócony balejaż, wyjście z
globalnego rozjaśniania, powrót do natury. Szkolenie
„Reverse balayage” to nasza odpowiedź na królujące

obecnie trendy, a te biegną ku naturze. Klientki salonów
fryzjerskich coraz chętniej poszukują koloryzacji

wyglądających bardzo naturalnie. Podczas szkolenia
Marlena Mańko pokazuje jak szybkim sposobem wyrównać

bazę i namalować dowolny painting. Nauczysz się
wykonywać reverse balayage pracując z wolnej ręki, co
daje efekt koloryzacji niezwykle miękkiej i naturalnej.

Zobacz jak osiągnąć koloryzację zgodną z obecnymi
trendami – w krótkim czasie i prostymi metodami.

 
Kurs skierowany jest do fryzjerów, którzy chcą podnieść
swoje kwalifikacje, nauczyć się technik pracy, zgodnych z

najnowszymi trendami.
 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz lunch.

CENA: 1 450 zł brutto / uczestnik.
TERMIN: 09.05.2023r.
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REVERSE BALAYAGE
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z MARLENĄ MAŃKO Z KAIROS EDU



u l .  M a r y n a r k i  P o l s k i e j  7 3 ,
8 0 - 5 5 7  G d a ń s k

ZAPRASZAMY



KONTAKT
W CELU USTALENIA WARUNKÓW WYNAJMU SAL 

LUB ZAPISÓW NA SZKOLENIA 
PROSIMY O KONTAKT 

TELEFONICZNY LUB MAILOWY

HAIR ACADEMY
tel. 58 52 20 250 

info@hairacademy.edu.pl
www.hairacademy.edu.pl 




