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Akademia Togethair
Grono artystów, którzy z miłości do
fryzjerstwa pragną przekazać swoją
wiedzę teoretyczną, niezwykłą pracę
manualną, kreatywne postrzeganie
zmiany, szybkie rozwiązania problemów
oraz niezawodne techniki.
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Paulina Serwin

Mateusz Ośka

Sonia Hanf

Pasjonatka koloryzacji i stylizacji włosów, w które wkłada
całe swoje serce i ogrom pozytywnej energii. Lata ciężkiej
pracy, zaowocowały pierwszym miejscem w ogólnopolskich
mistrzostwach oraz angażem do kadry polskiej. W roku
2021 zdobyła IV miejsce na mistrzostwach świata OMC. 
Podczas szkoleń zawsze próbuje obudzić w uczestnikach
miłość oraz pasję do zawodu fryzjera, aby praca nie była
obowiązkiem, tylko czystą przyjemnością.

Wychowana wśród fryzjerów artystka, od dziecka wiedziała,
że jej drogą życiową będzie fryzjerstwo. Po latach
udoskonalania swojego warsztatu oraz nabierania
doświadczenia, została właścicielką dobrze prosperującego
salonu fryzjerskiego, gdyż uwielbia pracę z ludźmi i nowe
wyzwania. Praca z marką TOGETHAIR zaowocowała w
inspiracje tworzenia innowacyjnych koloryzacji i stylizacji,
którymi z przyjemnością podzieli się na szkoleniach.

Miłośnik zdrowych, lśniących i zachwycających włosów,
który właśnie tymi cechami kieruje się w swojej codziennej
pracy, tworząc metamorfozy. Ekspert w dziedzinie
nanoplastii, koloryzacji oraz upięć okolicznościowych, na co
dzień prowadzący już od 10 lat, swój salon fryzjerski.
Prowadząc szkolenia stawia na zachwycający efekt,
skupiając się przede wszystkim na szczegółach i
poprawnym wykonaniu usługi.



Damian Trendowicz

Maciej Szalonek

Patryk Domoń

Zafascynowany światem pięknych włosów, od zawsze miał cel, a
było nim właśnie fryzjerstwo, w które brnął przez swoje lata
młodzieńcze, szkolne i zawodowe. Determinacja doprowadziła go
do miejsca, które otworzyło mu drogę do takich gazet, jak Vogue,
gdzie można podziwiać reklamę jego salonu. Sam mocno stawia na
szkolenia, często odwiedzając Akademię Vidal Sassoon w
Londynie. Uważa, że wiedza teoretyczna, to idealna baza do
pełnego fryzjerstwa, którą dopełniają zdolności praktyczne,
tworząc tym samym profesjonalnego stylistę.

Zakochany we fryzjerstwie od pierwszego uciętego włosa.
Zawsze kierował się dopracowanym efektem skupiając się na
wszystkich wymaganiach klienta. Artystyczna dusza i wielki
entuzjasta nowoczesnych technik koloryzacji oraz
dopracowanych strzyżeń. Na szkoleniach pragnie przekazać
swoją precyzyjność oraz skrupulatność w tworzeniu
metamorfoz oraz spektakularnych zdjęć, które podbijają
social media.

Wulkan energii oraz pomysłodawca ciekawych projektów,
które skradły serca klientów oraz obserwatorów, których ma
niemiało, gdyż mocno stawia na promocję pięknych efektów
w social mediach. Kreowanie wizerunku jest dla niego
niczym dobry narkotyk - pozytywnIe uzależniający. Nie znosi
monotonii, a nic nie cieszy go tak, jak świadome fryzjerstwo,
na które będzie kładł mocny nacisk prowadząc szkolenia.
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Cykl szkoleń z koloryzacji
oparty o wiedzę i doświadczenie
najlepszych fryzjerów w kraju, którzy
chętnie wprowadzą Cię w markę oraz
zdradzą tajniki wypracowane latami,
które oczarują Ciebie i Twoich klientów.
Zdobywaj wiedzę i zachwycaj 
w  towarzystwie TOGETHAIR.
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Jest to pierwszy etap cyklu szkoleń pozwalający poznać markę od podszewki oraz
pojąć niezwykle ważne podstawy zagadnień niezbędnych do kontynuacji nauki w
Akademii Togethair.

ok. 1h wykładu teoretycznego
ok. 4h warsztatów praktycznych na modelkach
rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia

spotkanie z naturą
produkty pielęgnacyjne
produkty stylizacyjne
zabieg 3D Bond
koloryzacja permanentna, demi oraz pigmenty gotowe
aktywatory color cream
refleksy i odcienie występujące w marce
podstawowe zagadnienia koloryzacji: tonowanie, neutralizacja
praca z siwizną
podstawy prawidłowo wykonanego zdjęcia oraz stylizacji metamorfozy HIT!!!

ABC TOGETHAIR

PROGRAM OBEJMUJE

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

ABC TOGETHAIR



Jest to kontynuacja cyklu szkoleń przedstawiająca nowoczesne techniki rozwiązań
tworzenia spektakularnych efektów na włosach blond, oparte o zaawansowane
zagadnienia tj. repigmentacja.

ok. 1h wykładu teoretycznego
ok. 5h warsztatów praktycznych na modelkach
rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia

spotkanie z naturą
koloryzacja permanentna, demi oraz pigmenty gotowe
aktywatory color cream
produkty dekoloryzujące
refleksy i odcienie występujące w marce
rola melaniny we włosie
podstawowe zagadnienia koloryzacji: tonowanie, neutralizacja
repigmentacja
techniki rozjaśniania włosów na wolnym powietrzu HIT!!!

BLOND TOGETHAIR

PROGRAM OBEJMUJE

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

BLOND TOGETHAIR



NA SZKOLENIE Z KOLORYZACJI
ZABIERZ ZE SOBĄ

grzebień ze szpikulcem
klipsy 
szczotka płaska i okrągła 
suszarka (opcjonalnie prostownica)
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Program szyty na miarę
Zbiór szkoleń z zakresu strzyżenia
damskiego dla fryzjerów na każdym
poziomie zaawansowania oparty o
elitarną teorię i praktykę fryzjerską Vidal
Sassoon - cenionego stylisty fryzur i
założyciela najbardziej prestiżowej
akademii na świecie.
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strzyżenia 
damskie



Szkolenie z zakresu strzyżenia damskiego przeznaczone dla fryzjerów na początku
swojej drogi lub chcących odświeżyć podstawy niezbędne przy tworzeniu
profesjonalnych i dopracowanych form.

ok. 2h wykładu teoretycznego
ok. 1h modelka pokazowa
ok. 4h warsztatów praktycznych na modelkach
rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia

profesjonalna konsultacja fryzjerska
dobór fryzury do indywidualnych cech każdego klienta
technika długości - linia 
zasady tworzenia linii na poszczególnych długościach włosów
podziały wykorzystywane do kreacji strzyżeń
kształty występujące w strzyżeniach damskich
detaliczna praca manualna pozwalająca wykończyć fryzurę do perfekcji

FIRST CUT TOGETHAIR

PROGRAM OBEJMUJE

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

FIRST CUT TOGETHAIR

NA SZKOLENIE ZABIERZ ZE SOBĄ
nożyczki
grzebień do strzyżenia
klipsy płaskie
suszarka oraz prostownica
szczotka płaska  oraz okrągła do modelowania



Szkolenie z zakresu strzyżenia damskiego przeznaczone dla fryzjerów na średnim lub
wysokim poziomie zaawansowania, którzy pragną poznać nowe rozwiązania kreowania
fryzur oparte o silne fundamenty światowej szkoły Vidaal Sassoon.

profesjonalna konsultacja fryzjerska
dobór fryzury do indywidualnych cech każdego klienta
technika długości - linia 
technika budowania objętości - gradacja
technika redukcji objętości - cieniowanie 
kąty odpowiadające danej technice
zasady tworzenia linii na poszczególnych długościach włosów
zasady budowania objętości  na poszczególnych długościach włosów
zasady redukcji objętości  na poszczególnych długościach włosów
kształty występujące w strzyżeniach damskich
detaliczna praca manualna pozwalająca wykończyć fryzurę do perfekcji

TRILOGY TOGETHAIR

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

TRILOGY TOGETHAIR

ok. 2h wykładu teoretycznego
ok. 1h modelka pokazowa
ok. 4h warsztatów praktycznych na modelkach
rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia

PROGRAM OBEJMUJE

NA SZKOLENIE ZABIERZ ZE SOBĄ
nożyczki
grzebień do strzyżenia
klipsy płaskie
suszarka oraz prostownica
szczotka płaska oraz okrągła do modelowania
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Estetyczne ułożenie włosów,
to dzisiejsza umiejętność must have
fryzjerów, którzy zajmują się upięciami
okolicznościowymi oraz stylizacjami
włosów. Rynek wymaga ciągłej aktualizacji
trendów oraz szkoleń w tej dziedzinie, a my
przychodzimy z taką ofertą zamkniętą w
niezwykle owocnym szkoleniu
jednodniowym.
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upięcia
okolicznościowe



Szkolenie z zakresu upięć okolicznościowych oraz modnych stylizacji włosów,
bazujące na aktualnych trendach w branży, oparte o indywidualny dobór fryzury,
teksturyzację włosów oraz odpowiednie do tego kosmetyki.

dobór fryzury
budowa i konstrukcja fryzury
tworzenie tekstury na włosach
dobór odpowiednich kosmetyków
dobór odpowiedniego sprzętu
stylizowane fale
delikatne i subtelne pół - upięcia
elegancki kucyk
wyczesany kok
odpowiednie fotografowanie fryzur i stylizacji okolicznościowych oraz prezentacja
ich w social mediach

STYLE TOGETHAIR

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

STYLE TOGETHAIR

ok. 1h wykładu teoretycznego
ok. 4h warsztatów praktycznych na modelkach
rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia

PROGRAM OBEJMUJE

NA SZKOLENIE ZABIERZ ZE SOBĄ
prostownice
suszarkę
dwie lokówki o różnych grubościach
grzebień szpikulec
grzebień widelec
szczotki do modelowania
kokówki
patyczki do szaszłyków

ORGANIZACJA MODELKI
POZOSTAJE PO STRONIE
KURSANTA/ KURSANTKI




