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INVESTEER MET ONS IN EDUCATIE, ONDERSCHEID 
JE SALON EN BEN SUCCESVOL! 

GROW CONNECT & EXCEL WITH US. 

EDUCATION
IS AT THE HEART OF 

z.one conceptTM

WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT EDUCATIE MENSEN 
VERBINDT, EEN TEAMGEVOEL CREËERT, HET 
ZELFVERTROUWEN VERGROOT, VAARDIGHEDEN GEEFT  
EN HET NATUURLIJKE TALENT STIMULEERT. 
Mensen krijgen hierdoor de mogelijkheid om het maximale uit hun talent 
te halen wat samen met inspanning en passie zal leiden tot geweldige 
prestaties. Als gevolg hiervan wordt de productiviteit in de salon verhoogd en 
dit zal bijdragen aan de groei van je bedrijf.

EDUCATIE IS HET GEHEIM VAN SUCCES EN WE STREVEN 
ERNAAR JE DE BENODIGDE TOOLS TE GEVEN OM JE BEDRIJF 
UNIEK TE MAKEN EN TE ONDERSCHEIDEN VAN ANDEREN. 
Van producten tot afbeeldingen, van kwaliteit tot prestaties, van tools tot 
communicatie, wij staan voor je klaar om samen met jou te groeien en te 
excelleren. We bieden je een educatief platform met een gevarieerde inhoud, 
van de basis tot meer geavanceerde sessies, met oneindige inspiratie en 
waardevolle tips om je bedrijf te laten groeien.

OUR COMPANY  
AT A GLANCE
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z.one conceptTM

EDUCATIE
EEN WERELDWIJD TEAM VAN CREATIEVE EDUCATORS,
TA L E N T E N  E N  G E PA S S I O N E E R D E ,  G E L I J KG E S T E M D E 
PROFESSIONALS, ZOALS JIJ. ZE WETEN WAT HET BETEKENT 
OM DE HELE DAG IN DE SALON “ACHTER DE STOEL TE STAAN” 
EN WAT JE NODIG HEBT OM SUCCESVOL TE ZIJN.

Modecollecties geïnspireerd op wereldwijd onderzoek en ontwikkeld door 
goeroes uit de modewereld om het exclusieve imago van je salon te verrijken 
en je professionele vaardigheden verder te verbeteren. Een educatieprogramma 
gevuld met technische, informatieve, fundamentele, creatieve en zakelijke 
cursussen om je ervaring te laten groeien, om aan elke behoefte te voldoen 
en je kennis van de producten van z.one lab en de gehele schoonheidssector 
op niveau te houden. Van haarverzorging tot styling, van knippen tot kleuren, 
van specifieke behandelingen tot trainingen in je eigen salon.

TOGETHER WE CREATE
A WORLD OF BEAUTY
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HET KIEZEN VAN HET JUISTE EDUCATIEVE  
PAD IS FUNDAMENTEEL VOOR JE PERSOONLIJKE 

ONTWIKKELING EN DIE VAN JE TEAM!

1
2
3
4
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MAAK EEN EDUCATIEPLAN, DAT GEEFT OVERZICHT
Het opstellen van een educatieplan is lastig, er is altijd een wens om alles te doen, maar 
vaak een gebrek aan tijd of middelen. De belangrijkste functie van het educatieprogramma 
van z.one lab is om je te helpen bij het samenstellen van een persoonlijk educatieplan. 
Een planning voor 2021 met een begin en een einde. Om te komen tot het resultaat dat 
je eind 2021 wilt bereiken.

BESPREEK HET BELANG VAN HET PLAN EN VOER UIT 
Zonder een nauwkeurig en compleet plan is de kans groot dat trainingen worden uitgesteld. 
Een goed educatieplan is de sleutel tot jouw succes. Je accountmanager en je educator 
zijn graag bereid om je te helpen met het opstellen van het juiste educatieplan en zo de 
weg uit te stippelen om jezelf en je team verder te ontwikkelen.

BEHEERS DE KOSTEN 
Sommige projecten kunnen prijzig zijn, zowel trainingen in de academy als in de salon. 
Het opstellen van een jaarlijks educatieplan vermindert het risico dat de kosten hoger zijn 
dan het budget. Je stemt het educatieplan immers af op het budget waardoor je aan het 
begin van het jaar al weet waar je aan toe bent. 

TEAMWORK VERSTERKEN EN VOEDEN 
Een ‘op maat’ educatieplan voor alle talenten in je salon brengt mensen samen, helpt hen 
om ideeën te delen en elkaar te inspireren. 

KENNIS OP NIVEAU HOUDEN EN GEBRUIKEN 
Educatie geeft kennis en levert hierdoor een aanzienlijk voordeel op voor salons. Als je je 
kennis niet op peil houdt, verdwijnt deze meestal snel en levert geen voordelen op voor de 
lange termijn. Wanneer je een educatieplan maakt en daarbij de juiste trainingen selecteert, 
kun je de opgedane kennis dagelijks toepassen in de salon. Hiermee houd je de kennis 
vast. Dit levert op lange termijn imagovoordelen op voor de salon en is een perfecte basis 
voor klanttevredenheid. 

JE HEBT DE ONTWIKKELING VAN JE CARRIÈRE OF JE TOEKOMST IN EIGEN 
HAND. BEPAAL HET KENNISNIVEAU DAT JE WILT BEREIKEN  

EN HET IMAGO DAT JE WILT CREËREN VAN JEZELF EN JE SALON.

HOE NU VERDER?

KIMBERLEY VAN DER BURGT
Educator z.one Lab

SANDRA WESTERDIJK
Educator z.one lab



DISCOVER / DEVELOP / 
SUSTAIN & EXCEL / WITH US

COLOUR CONCEPT
TREND COLLECTION CONCEPT

MASTER CLASS CONCEPT
ONLINE PRODUCT KNOWLEDGE CONCEPT

SIMPLY ZEN CONCEPT
SERVICE, RETAIL & BUSINESS CONCEPT
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Haal zoveel mogelijk uit je educatie met z.one conceptTM en kies 
gemakkelijk de meest geschikte cursussen voor jou en je team. 
Ons educatieprogramma is opgedeeld in kleuren. Elke kleur staat 
voor een concept en deze zijn als volgt:

ER ZIJN VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN TRAININGEN BESCHIKBAAR  
VAN FUNDAMENTAL TOT INTERMEDIATE, VAN ADVANCED  

TOT INSPIRATIONAL.... 
HET MAAKT NIET UIT WAT JE EXPERTISE IS, SOMS IS EEN STAP TERUG 

NAAR DE BASIS DAT WAT JE NODIG HEBT OM JE CREATIVITEIT  
TE VERGROTEN EN OM WEER VERDER TE GAAN.

"WE’RE LIVING IN A TIME OF SPEED, 
LIGHTENING EVOLUTION  

AND INNOVATION  
THAT CONSTANTLY CHANGES  

THE WAY WE SEE THINGS.
 

IN THIS WORLD IT’S EASY FOR SPEED  
TO PRODUCE ONE OF ITS MOST TOXIC 

BY-PRODUCTS: SUPERFICIALITY.  
 

THERE ARE MANY EXAMPLES  
OF HOW THIS TOXIC WAY OF LIVING  

HAS EXPRESSED ITSELF  
IN HOW WE APPROACH EDUCATION” 

cit. HARVARD BUSINESS REVIEW
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FUNDAMENTALS  
De fundamentele onderwerpen op het gebied van salonbehandelingen zijn eenvoudige technieken die vanaf
de eerste dag kunnen worden toegepast. Duidelijke en gedetailleerde uitleg om de basis te leggen voor
je succes, zowel op het gebied van praktische kennis als productkennis, evenals hoe producten kunnen
worden aanbevolen voor thuisgebruik.

Geschikt voor:
/ nieuwe salons die onlangs zijn gestart met de producten van z.one lab
/ nieuwe medewerkers die de basistechnieken moeten leren en toepassen
/ kappers die behoefte hebben aan educatie omdat ze bijvoorbeeld een tijdje niet werkzaam zijn geweest
in de salon
/ kappers die jarenlange ervaring hebben maar fundamentele vaardigheden, handigheidjes en regels
opnieuw willen ontdekken om een nieuwe, solide basis te leggen.

INTERMEDIATE  
Meer technische en scheikundige onderwerpen worden behandeld, waardoor de behendigheid toeneemt.
Het verhoogt de motivatie om specifieke behandelingen toe te passen en hierover met de klant te
communiceren. Het doel is een verhoging van de professionaliteit waardoor je met de juiste kennis de
salonbehandelingen op een hoger niveau brengt.

Geschikt voor:
/ kappers die al beschikken over de basiskennis
/ kappers die technische en creatieve inhoud nodig hebben om hun vaardigheden te verbeteren
/ kappers die meer vertrouwen nodig hebben in hun dagelijkse werk in de salon
/ kappers die meer kennis willen hebben van onze productlijnen en de rituelen die zij klanten kunnen bieden
/ kappers die behoefte hebben aan educatie omdat ze bijvoorbeeld een tijdje niet werkzaam zijn geweest
in de salon
Vaak zijn dit trainingen met zowel een theoretisch als praktisch onderdeel.

ADVANCED  
Vernieuwende trainingen op styling, creativiteit en technisch vlak voor hen die al over alle competenties
beschikken. Het doel is om een nieuwe visie op complexe behandelingen te geven en dynamiek in de salon
te creëren met nieuwe technieken en ideeën.

Geschikt voor:
/ kappers die al technisch en creatief ontwikkeld zijn
/ kappers die constante inspiratie en motivatie nodig hebben
/ kappers die hun bedrijf willen uitbreiden met in-salon services
Vaak zijn dit trainingen met zowel een theoretisch als praktisch onderdeel.

INSPIRATIONAL  
Als je geïnspireerd wordt dan heb je de juiste uitdaging gevonden om succesvol te zijn. Hier begint de
educatieve weg naar succes. Als het een look & learn class betreft dan is deze geschikt voor elke kapper
ongeacht zijn competenties. Voor de look & work is vaak een gevorderd niveau vereist.

Geschikt voor:
/ kappers die nieuwe creatieve inspiratie willen hebben.

Ervaringsgerichte en interactieve classes om kennis over 
haarkleuring te ontdekken en te versterken. De classes zijn 
gericht op de ontwikkeling van theoretische kennis, praktische 
vaardigheden en creatieve ervaringen.
Aan bod komen; consultatie, applicatietechnieken, artistieke 
creativiteit en het protocol van de behandeling. De wereld van 
kleur is een must voor de kapper die zich wil onderscheiden 
op vaardigheden en creativiteit.

THE  
TECHNICAL 

CREATIVE 
PLATFORM
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BEAUTIFUL BLOND  

Ze zeggen “blonds have more fun!’’ Maar hoe creeër je nu die perfecte blonde kleur op kleur levels 8, 9 en 10? 
Wat zijn de do’s en dont’s? Wil jij met meer zelfvertrouwen de juiste diagnose stellen en het gewenste eindresultaat 
bereiken? Dan zien we je graag tijdens deze class.
Tijdens deze class gaan we in op:
/ Hoe stel ik de juiste diagnose?
/ Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
/ Hoe ga ik om met ongewenste warmte?
/ Welke milk_shake® colour producten zijn onmisbaar in de salon, maar ook voor de klant thuis om de perfecte 
blondtint te creëren en te onderhouden?
/ Beautiful Blond is zowel een theoretische als een hands-on class waabij we ook voorbeelden in de praktijk op live 
models toepassen.

Wanneer: maandag 17 mei 2021 en maandag 1 november 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: 149,00 per persoon (inclusief lunch)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee, wij zorgen voor de live models
Aanbevolen voor: intermediate – advanced.

COLOUR START & REFRESH  
Werk jij met de milk_shake® colour concepten? Of wil je meer weten over de basis van de milk_shake® kleurenleer? 
Wil je ontdekken welke producten in synergie werken met de milk_shake® colour concepten om nog mooiere en 
betere resultaten te creëren? Met de Colour Start & Refresh gaan we hierop in en laten we je onder andere tijdens 
een praktische ontdekkingsreis op een mannequinhead ervaren wat de mogelijkheden zijn met milk_shake® kleuren.
Tijdens deze class gaan we in op:
/ Wat is de basis kleurenleer en hoe pas ik deze in de praktijk toe?
/ Welke kleurconcepten biedt milk_shake®?
/ Welke producten ondersteunen de kleurconcepten van milk_shake®?
/ Colour Start & Refresh bestaat uit een ½ dag theorie en een ½ dag praktijk op mannequinhead.

Wanneer: Maandag 10 mei 2021 en maandag 20 september 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 119,00 per persoon (inclusief lunch en mannequinhead)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee
Aanbevolen voor: fundamentals – intermediate

COLOUR THE NEXT LEVEL  
Heb jij weleens een kleurcorrectie moeten toepassen? Of een kleur moeten corrigeren na een
thuiskleuring? Met de Colour The Next Level class gaan we deze uitdagingen aan en geven we je de tools en het 
vertrouwen om een mooi resultaat te bereiken! Na deze class heb je de juiste informatie om oplossingsgericht te 
kunnen werken in de salon.
Tijdens deze class gaan we in op:
/ Hoe kan ik je eventuele correcties voorkomen?
/ Hoe voorkom ik het verlies van kleurkarakter, intensiteit of level?
/ Wat zijn de tip’s en tricks in geval van voorpigmentatie?
/ Welke producten heb ik nodig voor het beste resultaat van deze uitdagingen?
/ Colour The Next Level is zowel een theoretische als een hands-on class waarin we de theorie ook in de praktijk 
toepassen.
/ Colour The Next Level bestaat uit een ½ dag theorie en een ½ dag praktijk op mannequinhead.

Wanneer: maandag 17 mei 2021 en maandag 4 oktober 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 149,00 per persoon (inclusief lunch en mannequinhead)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee
Aanbevolen voor: intermediate - advanced.

BE REBELLIOUS & INTENSE  
Altijd al de perfecte intense kleur willen creëren? Van subtiel koper tot intens rood en violet. We nemen je deze 
dag mee in de wereld van intense kleuren. Wat zijn de tips en tricks? Hoe maak je een kleur feller of intenser? 
Hoe onderhoud je een intense kleur? Allemaal onderwerpen die deze dag aan bod komen tijdens een theoretische 
ochtend en een hands-on middag met live models waarbij je zelf aan de slag gaat.
Tijdens deze class gaan we in op:
/ Hoe stel ik de juiste diagnose?
/ Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
/ Welke milk_shake® colour producten zijn onmisbaar in de salon, maar ook voor de klant thuis om de perfecte 
roodtint te creëren en te onderhouden?
/ Rebellious Red is zowel een theoretische als een hands-on class waabij we ook voorbeelden in de praktijk op live 
models toepassen.

Wanneer: Maandag 15 november 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: €149,00 per persoon (inclusief lunch)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee, wij zorgen voor de live models
Aanbevolen voor: intermediate - advance.

BEAUTIFUL BALAYAGE  
Zie het als de meest nonchalante vorm van highlighten: BALAYAGE! Deze Franse techniek stamt uit de jaren zeventig 
en geeft een mooie, natuurlijke look. Het uitvoeren van balayage lijkt eenvoudiger dan vaak wordt gedacht. Tijdens 
deze class gaan we in op de mooie zachte kleurnuances die we hiermee kunnen realiseren door middel van één 
duidelijke techniek. Omdat we op mannequinheads werken, wordt er een goede focus op de techniek gelegd zodat 
jij vol zelfvertrouwen aan de slag kunt met balayage.

Wanneer: maandag 7 juni 2021 en maandag 5 juli 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 149,00 per persoon (inclusief lunch en mannequinhead)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee
Aanbevolen voor: intermediate - advanced.
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Presentatie van de seizoenscollectie om de nieuwste 
modetrends te leren kennen uit Italië maar ook vanuit de rest 
van de wereld. Mode-experts creëren jaarlijks de juiste trends 
voor het seizoen, vertalen deze verder in duizenden versies 
en delen het thema. De kniplijnen, kleuren en stijlen worden 
in een eenvoudig format gepresenteerd dat gemakkelijk over 
te nemen is en direct in de salon kan worden toegepast.

TREND 
COLLECTION 

CREATIVE  
PLATFORM
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Z.ONE CONCEPT TREND COLLECTION  
/ cutting & colouring at work 

Ben jij op zoek naar de latest fashion in ons vak? z.one concept™ brengt in het voor- en najaar een trendcollection uit 
met de laatste trends op het gebied van hairfashion. De collection is geïnspireerd op de laatste ontwikkelingen in de 
fashionwereld. Stap voor stap gaan we in op het ontstaan van de collectie en laten we je zien hoe je deze trends zelf kunt 
creëren. We behandelen tijdens deze eendaagse class de laatste trends en technieken voor zowel knippen én kleuren. De 
class wordt verzorgd door Carmine Spartano en is Engelstalig. Carmine is international educator voor z.one concept™. 

Wanneer: 
Najaar: zondag 7 november 2021 of maandag 8 november 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 199,00 per persoon (inclusief collection kit, mannequinhead en lunch)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee
Aanbevolen voor: intermediate – advanced

Carmine Spartano maakt al vele jaren deel 
uit van het z.one conceptTM education team. 
Hij zette zijn eerste stappen in de kappersbranche 
toen hij 14 jaar oud was in de salon van zijn vader 
en nu is hij eigenaar en creatief directeur van 
een eigen salon. Hij heeft gewerkt voor de meest 
gerenommeerde merken in de kappersbranche
en neemt vaak deel aan vele internationale shows 
en trainingen voor z.one conceptTM. 
Hij heeft een grote rol bij de ontwikkeling 
van de collecties.
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Betekenis ‘masterclass’ volgens het nederlands 
woordenboek Van Dale: mas·ter·class (de; v(m); meervoud: 
masterclasses) korte cursus op hoog niveau, gegeven door 
een prominente beoefenaar van het vak.

  
MASTERCLASS 

PLATFORM

MASTERCLASS “THE STYLING EDGE”  
BY ANDREW SMITH
Andrew is een talent met veel innovatieve ideeën, en hij is met zijn creativiteit en professionele ambitie ‘’rising’’ in 
de wereldwijde kappersbranche. Hij is een internationale educator voor z.one concept™, en geeft classes over de 
gehele wereld. De afbeeldingen in dit educatie programma zijn artistieke creaties van Andrew Smith. Andrew verzorgt 
deze eendaagse cursus en geeft een wereldwijde kijk op stylingtrends en mogelijkheden, technieken en stijlen die 
karakteristiek zijn voor Andrew en voor de Great Britain style. Van ‘’salon vriendelijk’’ tot ‘’Red Carpet Fashion’’ 
of ‘’Avantgarde’’ alles is mogelijk, z.one concept™ heeft voor elke stylingstechniek de juiste producten. Andrew 
verzorgt een presentatie van de stylingcollectie op een mannequinhead, de cursist gaat vervolgens step by step de 
stylingmethode zelf op een mannequinhead creëren.

Waneer: zondag 12 september 2021 of maandag 13 september 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 249,00 per persoon (inclusief lunch)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee
Aanbevolen voor: intermediate advanced – inspirational.
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MASTERCLASS “FEELING BEAUTIFUL”   
BY MARI VAN DE VEN
Hoe leuk is het om je model een echte make-over te geven? Deze inspirerende class biedt je deze mogelijkheid! Je 
gastdocent is Mari van de Ven, de bekendste haar- en make-up artist van Nederland. Naast het bepalen van een 
geschikte coupe en het knippen daarvan zal hij ook een kleuradvies geven. Vervolgens ga je aan de slag met de 
juiste make-up. Natuurlijk maken we aan het einde van de middag professionele foto’s die je kunt gebruiken op je 
eigen social media page.

Wanneer: zondag 30 mei 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 249,00 per persoon (inclusief lunch)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools én make-over model mee
Aanbevolen voor: intermediate – advanced – inspirational.

 

MASTERCLASS “CUTTING IT CURLY”  
BY DAVID BAKER
Een masterclass die je de kennis en vaardigheden geeft om je te specialiseren in krullend haar. De international stylist 
David Vault Baker neemt je in deze inspirerende en educatieve masterclass mee in de wereld van krullen. Wat zie 
je op de catwalk en wat zijn de nieuwste trends voor het stylen van krullen? David helpt je om je vaardigheden te 
verbeteren en te perfectioneren. Na deze masterclass kun je niet wachten om klanten met krullend haar de perfecte 
coupe te geven! Het is een eendaagse interactieve workshop, in de ochtend look & learn en in de middag ga je 
zelf aan de slag.

Wanneer: zondag 21 november 2021 of maandag 22 november 2021
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 249,00 per persoon (inclusief lunch)
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Materialen: neem je eigen tools mee, je ontvangt vooraf een voorbereidingspakket  
inclusief mannequinhead
Aanbevolen voor: intermediate – advanced.
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MILK_SHAKE COLOUR 
CREATIVE COLOUR zoom: 44 minuten

9 MINUTES COLOUR zoom: 28 minuten

SMOOTHIES COLOUR zoom: 45 minuten

PURE PIGMENTS 

DIRECT COLOUR zoom : 50 minuten

COLOURED WHIPPED CREAM zoom: 15 minuten

COLOUR SPECIFICS zoom: 19 minuten

SOS ROOTS zoom: 6 minuten

MILK_SHAKE CARE
COLOUR CARE zoom: 7 minuten

CURL PASSION zoom: 9 minuten

INTEGRITY zoom: 75 minuten

LEAVE IN TREATMENTS zoom: 9 minuten

SILVER SHINE zoom: 9 minuten

VOLUME SOLUTION

SWEET CAMOMILE zoom: 7 minuten

SENSORIAL MINT zoom: 5 minuten

DAILY/SPECIALS zoom: 7 minuten

NO FRIZZ zoom: 4 minuten

MOISTURE PLUS zoom: 10 minuten

NATURAL CARE zoom: 12 minuten

INTEGRITY RECONSTRUCTION SYSTEM

SCALP CARE

ARGAN

SUN & MORE

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het assortiment en de kenmerken 
van de producten.
Van alle productlijnen binnen het milk_shake® assortiment zijn theoretische, 
korte zoom trainingen beschikbaar. 
Deze zijn gemaakt door onze professionele educators. 

De zoomtrainingen zijn geschikt voor kappers van elk niveau en zijn continue 
beschikbaar als support aan onze klanten. Wil je jouw kennis opfrissen, heb 
je een nieuwe medewerker of wil je meer weten over een nieuw product?  
De zoomtrainingen zijn hiervoor ideaal. Ze zijn niet gebonden aan tijd of plaats. 
Ze kunnen dus op ieder moment op elke plek bekeken worden het enige wat 
je nodig hebt, is een laptop of telefoon én een internetverbinding.
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ONLINE KNOWLEDGE  
PLATFORM 

VOLDOENDE KENNIS  
EN HET JUISTE GEBRUIK  

VAN DE PRODUCTEN IS ESSENTIEEL. 
NIET ALLEEN VOOR DE JUISTE 

TOEPASSING IN DE SALON MAAR  
OOK VOOR HET JUISTE ADVIES AAN  

DE KLANT OM JE VERKOOP  
TE PROFESSIONALISEREN

DECOLOGIC SYSTEM  
DECOLOGIC SYSTEM zoom: 28 minuten

DECOLOGIC BLACK LIGHT zoom: 23 minuten

MILK_SHAKE LIFESTYLING
LIFESTYLING LIJN zoom: 34 minuten

16
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Constante verandering en dagelijkse stress zijn te zien op 
de hoofdhuid en het haar waardoor ongemakken ontstaan 
die deskundig moeten worden behandeld. Een diepgaande 
kennis van problemen die te maken hebben met het haar en 
hoofdhuid zijn de basis voor de moderne en professionele 
kapper.
De simply zen-technologieën bieden alles wat de kapper 
nodig heeft om een intens welzijn voor lichaam en geest 
te creëren voor de klant.
 

VOOR 
EEN GEZONDE 
HOOFDHUID  

EN GEZOND HAAR
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SIMPLY ZEN VISUAL LAB 
Een visuele benadering van de wereld van simply zen, voor de gezondheid van de hoofdhuid en
het haar. De methodes om de diagnose te stellen, kenmerken van specifieke hoofdhuidafwijkingen, het gebruik van 
de producten en de kennismaking met de rituelen van de behandeling. Een wereld van effectieve behandelingen 
die gemakkelijk zijn om toe te passen.
/ voor iedere hairstylist die het intro lab heeft gedaan en die een diagnose wil zien en vervolgens
het aanbrengen van de simply zen behandeling
/ door deelname begrijp je nog beter het gebruik en de voordelen van de simply zen lijn
/ 2 uur informatie in de vorm van theorie en visual session

Wanneer: maandag 11 oktober 2021
Tijd: 12.30 uur tot 15.30 uur
Prijs: € 15,00 (inclusief lunch) je krijgt na afloop een goodiebag t.w.v. € 50,00
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Aanbevolen voor: inspirational

SIMPLY ZEN INTRO LAB 
Wil jij meer weten over simply zen? Dat kan, kom dan naar de simply zen intro lab. Dit is een
kennismaking met de filosofie en waarden van de wereld van simply zen. Een wereld van aangenamen en effeciente 
behandelingen waarmee je je als kapper echt kunt onderscheiden. Je krijgt een algemene overview van de lijnen en 
producten. Een wereld van aangename en effectieve behandelingen voor hoofdhuidafwijkingen en de gezondheid 
van het haar.
/ voor iedere hairstylist die geïnformeerd wil worden over simply zen en het gebruik en de
voordelen van deze lijn wil ontdekken
/ 2 uur informatie in de vorm van een algemene overview van de lijn, theoretisch
/ na dit intro lab kan de hairstylist het volgende level kiezen; simply zen Visual lab

Wanneer: Maandag 11 oktober 2021
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur
Prijs: € 15,00 (inclusief lunch) je krijgt na afloop een goodiebag t.w.v. € 50,00
Locatie: z.one lab Academy, Veghel
Aanbevolen voor: inspirational
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Ondernemen vraagt om een actieve bedrijfsvoering waarbij de 
talenten van medewerkers optimaal ingezet worden om goe-
de bedrijfsresultaten te halen. Medewerkers hebben behoefte 
aan een duidelijke visie over de manier van samenwerken, ze 
wensen een goede werksfeer en willen hun taken met plezier 
uitoefenen. Je wilt ze actief laten meedenken en laten bijdragen 
aan het succes van je bedrijf.
Hoe doe je dit? Je moet je tijd vaak al over teveel zaken ver-
delen. Wil je hiervoor tips en adviezen of zou je willen sparren 
met college ondernemers? Wil je weten waar kansen liggen 
voor je onderneming en hoe je Hiermee aan de slag gaat? We 
bieden in 2021 diverse classes aan voor saloneigenaren. Maak 
je keuze, schrijf je in en haal meer uit je bedrijf!

BUSINESS  
CONCEPT

B
U

SI
N

ES
S 

C
O

N
C

EP
T

B
U

SI
N

ES
S 

C
O

U
R

SE
S

DE COMPETENTE EN INNOVATIEVE SALON   
Waar het om gaat: het analyseren van het salonbedrijf aan de basis, zonder te kijken naar cijfers, vanuit de omgeving, 
het team, de sfeer en de competenties, om vervolgens te kijken naar de gebruikte technologieën, de tools, de 
producten, de gepersonaliseerde protocollen, het dienstenportfolio en de voorgestelde zelfbehandelingen. Evaluatie 
van het leiderschap als fundamenteel element voor succes.
Toegewijd aan: salonmanagers en topmedewerkers, iedereen die een leidinggevende rol heeft binnen het salon.
Wat gebeurt er: de deelnemer volgt een logische koers met een moderne benadering van de salon, in al zijn 
aspecten, kijkend naar de huidige markt, met een visie op verandering en suggesties hoe deze te maken, vertrekkend 
van waar je bent. Een blik op hoe u uw bedrijf kunt vernieuwen zonder het volledig te transformeren, maar slechts 
nieuwe regels en methoden te installeren voor de diensten die klanten vragen.
Duur: 1 dag.
Methode: theorie, interactief, praktisch.

DE REGELS OM DYNAMISCH TE HANDELEN   
Waar het om gaat: discipline, studie en passie zijn de sleutelwoorden voor een winnende salon. Om te weten hoe 
je iets nieuws kunt voorstellen, een toegevoegde waarde te geven en te weten hoe te veranderen voordat de klant 
dat doet, te begrijpen dat de klant geen vriend wil, maar een expert om hun schoonheid aan toe te kennen, de 
gedragsrichtlijnen voor de salon op te sporen en deze toe te passen op alle medewerkers. Het belang van dynamiek 
bij het ontvangen van klanten en de algehele communicatie.
Toegewijd aan: managers en topmedewerkers, iedereen die een leidinggevende rol heeft binnen de salon.
Wat gebeurt er: De deelnemer krijgt de kans om de visie van het moderne salon te begrijpen, met betrekking tot 
management en dynamische communicatie, vanaf de ontvangst tot en met het uiteindelijke afscheid van de klant. 
Een blik op hoe u uw bedrijf kunt vernieuwen zonder het volledig te transformeren door eenvoudigweg nieuwe 
richtlijnen te installeren.
Duur: 1 dag.
Methode: theorie, interactief, praktisch.

MOND-TOT-MONDRECLAME OM NIEUWE    
KLANTEN TE KRIJGEN
Waar het om gaat: een doelgericht strategiesysteem om een circuit te ontwikkelen van mensen die suggesties, 
aanbevelingen of advies geven aan andere mensen, zodat ze het u kunnen vragen, vanwege de kwaliteit en de 
prestaties van de producten en de toegewijde diensten voor zorg en schoonheid die worden aangeboden. Weet de 
10 beste cliënten te herkennen en een actieplan op te stellen om doelcliënten aan te trekken.
Toegewijd aan: saloneigenaren en topmedewerkers, iedereen die een leidinggevende rol heeft binnen de salon.
Wat gebeurt er: de deelnemer volgt een analysesysteem van de demografie van de klant om zijn doelreferentie te 
bepalen, om vervolgens een actieplan op te stellen en te gebruiken. Een systeem waarbij een beperkt aantal mensen 
betrokken is om maximaal resultaat te behalen.
Duur: 1 dag.
Methode: theorie, interactief, praktisch.
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S
milk_shake® MINI FESTIVAL!

ummerLET’S CELEBRATE 

Ben jij erbij tijdens het 
milk_shake® MINI FESTIVAL 

op zondag zondag 13 juni 
We vieren het graag samen met jou en je team  

summer BBQ
milk_shake® smoothies / sorbets / cocktails / braids

music / new products / fun / mini presentations / workshops

zondag 13 juni van 14.00 tot 20.00
uur bij z.one lab in Veghel

entreekaart € 25,00
goodiebag t.w.v. € 50,00

ATHENE
26, 27, 28 EN 29  

SEPTEMBER 2020
4 inspirerende dagen vol fashion,  

food & fun look & learn en hands-on
Samen met collega  z.one kappers 

€ 949,00 per persoon

SCHRIJF JE SNEL IN, 
HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT!

INTERNATIONAL HAIR 
FASHION EVENT 2021  

TRAVEL WITH Z.ONE LAB
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Een moderne en functionele 
omgeving waar de classes  

worden verzorgd. 
EEN ONTMOETINGSPUNT  

VOOR FUNDAMENTELE CLASSES  
EN VOOR DE GEVORDERDEN  

OM GEINSPIREERD TE RAKEN EN HUN  
VISIE TE VERBREDEN. 

WELCOME!

z.one
a c a d e m y

veghel 

z.one lab
De Amert 162c 5462 GH VEGHEL 

T. 0413 72 49 34
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z.one concept – Nederland 

made in italy

z.oneconcept_nederland

 info@zonelab.nl



EMBRACE
EVOLVE
EXCEL

TOGETHER
2021


