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I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Ditt bästa du.
Äntligen är 2020 års kursprogram här! I din hand
håller du en mängd möjligheter att utveckla ditt
hantverk tillsammans med vårt fantastiska
teknikerteam.
Förra året introducerade vi stolt Keune Dynamic
Education. Eftersom vi lär oss på så olika sätt genom
att lyssna, läsa och framförallt få träna praktiskt
innehåller alla våra kurser en del av varje.

År 2020 kommer att bjuda på en hel del lanseringar
både inom produkter och färg och det ska bli så
roligt att dela det med er!
Självklart reser vi till Holland i april för True Beauty
tillsammans med frisörer ifrån hela Keune-världen
och i höst myser vi på underbara Mossbylund med
fantastiska Daniel Yap.
Varmt välkommen till utbildningsåret 2020!

Vår uppställning av tekniker känns starkare än
någonsin med erfarenhet, kunskap och ett driv av att
dela med sig.
Oavsett vad man arbetar med behöver man
inspiration för att det ska vara roligt och motiverande
att gå till sitt jobb var dag men vi behöver också
trygghet i att veta vad vi gör.
Jag vill slå ett extra slag för våra grundkurser i färg.
Om du är ny kund på vår färg eller bara känner att
du vill ha en uppdatering, gå våra Color Lab och
Color Fundamental.
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I N L E D N I N G

Jannica Mårtensson,
Utbildningsansvarig för Sverige

Utbildningsteamet
Keune är för prof fs - av prof fs. Vi teamar upp med de
vassaste frisörerna som drillas genom Keunes omfattande
utbildningsprogram för att leverera toppklass till dig.

Rebecca
Jansson
Sandra
Ilic
”Att få vara frisör och makeupartist
är det bästa som finns! Jag älskar att
skapa, är rastlös och social, det passar
mig perfekt! ”
Sandra är uppvuxen i Småland men
blev Malmö-bo för 10 år sen. Efter att
ha hyrt stol på ett par olika ställen startade hon upp sin alldeles egna salong,
Nooz i våras. Nooz är ett samarbete
mellan Sandra och Lombard och Sveriges första ambassadörssalong.
Sandra har jobbat med Keune i två år.
”Jag gillar familjekänslan. Vi ska vara
bäst, inte störst. Sen är det ju såklart för
färgen. Den är fantastisk.”
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”Jag älskar att skapa! Som barn var
det bästa jag visste att leka med lera
och sedermera även att dreja. Min
mamma vägrade dock att jag skulle bli
krukmakare så då blev jag frisör.”
Redan som 15åring började Rebecca
Jansson sin utbildning till frisör och som
18åring tog hon sitt gesällbrev.
”Första gången jag kom i kontakt med
Keune var 1993/1994 då salongen
jag jobbade på använde Semi Color.
Sedan 2006 använder jag bara
Keune, framförallt på grund av färgen.
Keune har säkra produkter och jag
behöver aldrig vara orolig för att inte
följa några lagar eller regler. ”
Rebecca driver idag Salong Koaffyr i
Malmö
och har uppnått Level 4+ på Keunes
utbildningsskala vilket är den allra
högsta.

Nisse
Harila
”Man blir aldrig fullärd, man kan alltid
lära sig något nytt. Ju mer du kan,
desto säkrare blir du dessutom i ditt
arbete”.
Nils-Erik Harila driver Salong Bewitched i Stockholm. Han har jobbat
som frisör i 30 år och med Keune i 7
år. Nisse har ett brinnande intresse för
mode vilket gjorde yrkesvalet lätt.
Nisse har gått Level 2 på Keunes
utbildningsskala.

Tina
Segersten

Michelle
Aleuy Cano

Frisöryrket passar mig perfekt eftersom
man hela tiden kan utvecklas, man blir
aldrig fullärd och det finns alltid nya
utmaningar att ta sig an. Att få vara
praktiskt kreativ varje dag, inspirera andra och dela med sig utav sin kunskap
i sitt arbete är ju så kul!
När jag var 18 år fick jag ett erbjudande om att ta över en salong som jag
nu har drivit i 13 år. Ett beslut som
jag aldrig har ångrat. Salongen heter
TINA’S. Det är många roliga och tuffa
utmaningar att driva salong, men jag
älskar affärsbiten då jag är en väldigt
driven person. Allting går, bara man vill
tillräckligt mycket!

Michelle är en av våra senaste tillskott i
teknikerteamet.
Hon har redan klarat den första nivån
på Keunes 5-stegsutbildning och kommer under våren 2020 att åka ned till
Holland för att utbildas i nästa steg.

Viktor
Sandberg

”Jag har stått på salong sen jag var 8
år men jobbat som frisör i 12 år.”

En kreativ eldsjäl som vill inspirera
andra med sina idéer och skapelse.
Sen jag var liten har jag stått på scen
och dansat. Det var där min kreativa
ådra kom fram. Hur man kunde skapa
med olika material, kroppen & håret.
Jag har alltid velat jobba som tekniker.
Sedan jag gick i skolan och olika
tekniker kom för att hjälpa, visa &
inspirera oss elever till nya utmaningar i
frisörbranschen var så häftigt.
Att ha fått äran att jobba med Keune är
så kul! Ett märke med brett spektra och
produkter som ger mig den mångsidigheten jag vill ha.
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Michelle driver Salong Madness i
Göteborg där flera utav årets kurser
kommer att hållas.

Emelie
Karlsson
Jag älskar att vara frisör eftersom i vårt
yrke får vi skapa och vara kreativa
samtidigt som vi är sociala. Jag älskar
att göra andra människor nöjda och
glada, det ger mig den där fantastiska
känslan att man skulle kunna ta över
hela världen! Jag älskar nya utmaningar och mål att ta mig an, vilket gör
att jag drivs framåt inom mitt yrke hela
tiden.
Jag driver min frisörsalong sedan 10 år
tillbaka och tog i våras mitt mästarbrev.
Jag har arbetat med Keunes produkter
och färger i alla dessa år och för mig
finns det inget annat alternativ!

Maria
Kallin

Suzanna
Vujic

”Jag brinner för att välkomna kollegor
till den stora Keune-familjen med medlemmar över hela världen. Genom en
öppen dialog, massor av glädje och
skratt ska man gå hem full av information med ett leende på läpparna och
känna att man vuxit och blivit säkrare
på ämnet.”
Maria Kallin har jobbat som frisör i
24 år. Hon kom i kontakt med Keune
år 1996 då hon provade Keune Semi
Color och sedan nio år tillbaka är hon
tekniker för Keune.
Förutom sin egen Salong Lintott i Örnsköldsvik jobbar hon som examinator
för SFF. I 16 år var hon dessutom
ordförande i Ö-vikssektionen inom
Frisörföretagarna.

Suzanna är vår representant i norra
Stockholm och har även varit frisör i
flera på olika salonger runt om i landet.
Hon har en sprudlande personlighet
och sprider positiv energi vart hon än
kommer.

Elias
Habibson

Suzanna utbildar i alla våra hårförlängningssystem från Simply Natural såsom
Mago, Keratin och Tejp.

Maria
Nyström
G R U N D A R E AV E M I T É

Elias har jobbat som frisör sedan han
var 16år gammal och hunnit med
otroligt mycket sedan dess. Han har
drivit upp och sålt 2 salonger, jobbat
både nationellt och internationellt som
utbildare och var den första i Sverige
att ta Mästarbrev som Barberare.

Som grundare av både MariArt School
of MakeUp och Emité MakeUp är
Maria en auktoritet inom branschen.
Hon startade sin karriär inom en
världsomspännande kosmetikakoncern
där hon bland annat ansvarade för
internutbildningar i Sverige.

Idag driver han Oaklake Barbershop i
Eksjö och är examinator för Gesäll- och
Mästarbrev för Barberare.
Tillsammans kommer vi att fokusera på
utbildningsutbudet för Herr under 2020
och framåt. Se mer på sidan 15.
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Daniel Yap på
Mossbylund
I november när det är mörkt och grått välkomnar vi Dig in i värmen på mysiga Mossbylund
för en färgstark helg tillsammans med Daniel Yap.
Daniel är Global Ambassador for Keune Color Chameleon och har med sina fantastiska
och ofta färgstarka verk förtrollat en hel värld av frisörer.
Han driver vackra Salon Tao of Hair i Perth, Australien och reser jorden runt för att inspirera
och dela med sig av sin kunskap. Om du inte redan följer honom på Instagram så gör det
på @taoofhair och @gammut.
Ankomst till Mossbylund på eftermiddagen 15/11 men varför inte komma lite tidigare
och njuta av deras mysiga spa? Därefter blir det visning med Daniel Yap följt av en god
trerätters middag.
Efter en god natts sömn fortsätter vi med en heldag som kommer att innehålla såväl färg i
mängder som handfasta tips för hur du blir en mästare på Instagram.
Begränsat antal platser.
Pris: 5995kr inklusive boende, mat och kurs.
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Affärsutveckling
med Jörgen
Edström
"Lär från IGÅR, förstå IDAG och Lyckas i morgon"
Jörgen Edström är en av vår branschs riktiga eldsjälar och har sedan många år drivit på utvecklingen
för att göra frisöryrket attraktivt och lönsamt. Under flera år drev han Mirror Magazine som sedan
gick ihop med Frisörföretagarna och skapade tidningen Frisör, som den ser ut idag.
Jörgen delar med sig av sin långa och gedigna erfarenhet av att framgångsrikt driva salonger och
att föreläsa om hur man gör god business i frisörbranschen. Det är konkreta och praktiska tips och
tricks för att driva en lönsam och långsiktig affär i vår bransch som kommer att gynna dig både idag
och den dagen du går i pension.
Kursen varar ca 5h och vi bjuder på fika.
Priset är 2495kr och då ingår Jörgen Edströms nya bok.
Är du kund hos oss idag betalar du endast 1595kr.
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FÄRG

Januari

Februari

Color Lab

Mars

April

5/3 Halmstad (VS & MAC)

23/4 Stockholm (VS & NH)

Maj

9/3 Svedala (RJ & EK)
9/3 Umeå (MK & NH)
23/3 Göteborg (RJ & MAC)

Color Fundamental

17/2 Stockholm (RJ & NH)

30/3 Svedala (RJ & EK)

2/4 Halmstad (VS & MAC)
27/4 Göteborg (RJ & MAC)
27/4 Umeå (MK & NH)

Color Club

10/2 Svedala (RJ)

2/3 Hässleholm (RJ)

10/2 Stockholm (NH)

12/3 Helsingborg (VS)

10/2 Umeå (MK)
13/2 Halmstad (VS)
17/2 Göteborg (MAC)

EVENT

Utlandskurser

18-20/4 Amsterdam

Daniel Yap Weekend

AFFÄRSUTVECKLING

Utveckla din salong
med Jörgen Edström

11/2 Örebro
24/2 Hässleholm

9/3 Göteborg

6/4 Sundsvall

10/3 Uppsala

7/4 Umeå

4/5 Halmstad

16/3 Helsingborg
23/3 Svedala
30/3 Jönköping

EXTENSIONS

Simply Natural Mingel
Grundkurs Mago

MAKE UP

Salongskurs Emité

Bokas per tillfälle

6/2 Stockholm (SV)

23/3 Stockholm (SV)

Bokas per tillfälle

Bokas per tillfälle

29/2-1/3 Stockholm

K U R S Ö V E R S I K T

Bokas per tillfälle

Bokas per tillfälle

Augusti

September

Oktober

November

December

FÄRG

Color Lab

7/9 Svedala (SI & EK)
7/9 Umeå (MK & NH)
10/9 Göteborg (MAC & VS)
14/9 Stockholm (NH & MAC)
17/9 Halmstad (VS & SI)
28/9 Svedala (SI & EK)

Color Fundamental

1/10 Göteborg (VS & MAC)
5/10 Stockholm (NH &MAC)
8/10 Halmstad (VS & SI)
19/10 Umeå (NH & MK)

Color Club

5/10 Svedala (RJ)
5/10 Umeå (MK)
12/10 Stockholm (NH)
19/10 Göteborg (MAC)
19/10 Halmstad (VS)

EVENT

True Beauty Unite

31/10-1/11 Oslo

Daniel Yap Weekend

15-16/11 Mossbylund

AFFÄRSUTVECKLING
Utveckla din salong
med Jörgen Edström

EXTENSIONS

Simply Natural Mingel
Bokas per tillfälle

Bokas per tillfälle

Bokas per tillfälle

Bokas per tillfälle

Bokas per tillfälle

Grundkurs Mago

MAKE UP

Salongskurs Emité

26-27/9 Stockholm

K U R S Ö V E R S I K T

Färg
Det är så underbart roligt med färg!
Visste du att Keune är världens 5:e största leverantör av färg? Eller att de bara
producerar åt sig själva? Vår färg är unik och vi vill ge dig ramarna så att du kan
skapa tavlan. Vi har kurser för dig som precis ska börja med vår färg och
inspiration för dig som har hållit på länge.
Förra året introducerade vi Keune Dynamic Education. Vad är då det?
Att vi lär oss på olika sätt kan vi nog alla hålla med om. Vissa vill läsa sig till
kunskap, andra lyssna eller prova praktiskt. De flesta behöver en blandning av
alla tre metoderna. Det är bevisat att det som stannar kvar längst i vårt minne är
det vi faktiskt får testa att utföra. Därför har alla våra kurser numera praktiska
moment. Genom utbildning vill vi skapa diskussion, nyfikenhet och
ifrågasättande. Våra utbildare är där för att uppmuntra och coacha samt dela
med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Tillsammans mot ditt bästa du.
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1. C O LO R L A B
Color Lab är kursen där vi laborerar och
experimenterar för att öka förståelsen för hur
färgen påverkar håret. Kursen har både
teoretiska och praktiska moment.

3. KEUNE COLOR CLUB
Våra Color Clubs är ett perfekt tillfälle för dig att
träffa andra Keune-frälsta och diskutera olika
ämnen som rör Keune. Vi sätter ihop mindre
grupper på omkring 15 personer och ämnena
varierar men utbytet är alltid stort.

D E TAL J ERNA

Kursen är under en heldag och det ingår både
frukost och lunch samt snacks under dagen.
Pris: 1995kr
2. COLOR FUN DA MENTAL
En introduktion till Keune’s färgvärld där vi går
igenom grunderna för systemet, de olika
produkterna och ger dig förutsättningarna för
att börja jobba med Keunes färger.

D E TAL J ERNA

Kursen brukar hållas kvällstid och det ingår fika.
Vi jobbar både praktiskt på modell och
diskuterar i grupp.
Pris från: 495kr

D E TAL J ERNA
Kursen är under en heldag och det ingår både
frukost och lunch samt snacks under dagen.
Kursen ingår när du köpt ett komplett färgpaket.
Pris: 1995kr
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Herr
Vi lanserar ett helt nytt grepp och format för utbildning tillägnad manligt hår
och det gör vi tillsammans med en av vår branschs främsta profiler på
herrsidan, Elias Habibson.
Elias var först i Sverige att ta Mästarbrev för Barberare och jobbar idag även
som examinator för Gesäll- och Mästarbreven. Han har gedigen erfarenhet
av de flesta hörnen av vår fantastiska bransch och har jobbat med allt från
film, visningar, tävlingar och framgångsrikt drivit salonger.
Vi kommer att erbjuda inspirerande utbildning för frisörer på alla nivåer så
vare sig du är väl bevandrad på herrsidan eller inte rört ett skägg sedan
skolan så har vi en utbildning för dig.
Håll utkik för vårt program som kommer under våren.
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H E R R

Color Chameleon Color Club
Upptäck och lek med vår nya, obegränsade färgpalett av direktverkande
färger från Color Chameleon. Färgserien ger dig oändliga möjligheter att
blanda fram färger, pastellera eller tona ned. Detta är en serie för alla och på
våra Color Clubs kommer vi att visa allt du kan göra med den.
FÖR VEM?
Dig som vill lära dig om Color Chameleon och hur bäst att använda serien.
INKLUDERAR
Specialanpassat övningshuvud (värde ca 800kr), mat och övrigt material.
D E TAL J ER
Kurserna kommer att hållas under våren över hela landet och du kan se när och
var på sidan 10-11.
Pris: 995kr
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Skräddarsy
SKAPA DIN EGEN KURS
Vi kan skräddarsy vilken kurs som helst för att passa just dina behov och vi kan
vara på din salong eller annan överenskommen plats. Här är det du som
bestämmer agendan - vill du fokusera på ljusfärgningar, ha en tekniker på plats
under en arbetsdag eller köra en barberarutbildning för personalen. Vi löser det.
FÖR VEM?
Dig som vill bestämma upplägg och tidpunkt själv .
INKLUDERAR
Det kommer vi överens om.
D E TAL J ER
Ring 040-405310 eller prata med din representant så tar vi det därifrån.
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Utlandskurser
U PP TÄC K VÄRLD EN MED OSS
Varje år anordnar vi en resa som alla kunder är välkomna på. Vartannat år är
vi i Holland och vartannat är vi någon annanstans i Keune-världen. I år är det
äntligen dags för True Beauty i Amsterdam som kommer att bli en fantastisk
show med artister och frisörer från hela världen!
D E TAL J ER
Kolla in nästa sida.
HALLOWEEN MED KEUNE NORGE
Våra vänner i väster har startat en mycket fin tradition med att anordna en
kurshelg i samband med Halloween och i år kommer att bli det största
någonsin med internationella gäster och deltagare från hela Norden.
Eventet kommer att hållas strax utanför Oslo i fina omgivningar med fest och
kurser i toppklass!
När: 31/10 - 1/11
Pris: 6995kr (inkluderar allt utom resan.)
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U T L A N D S K U R S E R

T R U E B E AU T Y 20 2 0
Vartannat år bjuder Keune in till megashow i Holland och sist kom över 3000 frisörer från hela
världen dit för att se en spektakulär show med världsartister och tung efterfest.
Lördagen 18/4 FAMILY DINNER
Familjen Keune bjuder in till sin traditionella middag tillsammans med Keunefrisörer från hela
världen
Söndagen 19/4 TRUE BEAUTY SHOW
Keunes stjärnspäckade megashow i Amsterdam på The Box med tillhörande efterfest och
dans.
Måndagen 20/4 MASTERCLASS
Masterclass med artisterna från showen. En chans att se och lära av de bästa.
Ta chansen och var med i vår svenska delegation och möt Keunekollegor från hela världen
tillsammans med oss.
Paketpris inkl. flyg, Family Dinner, True Beauty Show, After Party och Masterclass samt
2 nätters boende (del i dubbelrum) på exklusiva Radisson Hotel i Amsterdam West.
Självklart ingår mat och dryck också, det är ju vi som ordnar resan!

12 995kr

Anmäl dig här

Keune Creative Color
Director - Global

Keune Creative Director
Global

Keune Creative
Brazil

Keune Creative
Brazil

18 · 19 · 2 0 A P R I L 2 0 2 0
AMSTERDAM · NETHERLANDS

Keune Creative
Ambassador - Iraq

Keune Creative
Ambassador - Iraq

Keune Creative
Ambassador - Romania

Keune Creative Master
France

Keune Creative
Ambassador - ANZIS

1922 J.M. Keune
Director - Global

Keune Creative Master
Team - Russia

1922 J.M. Keune
Ambassador - Global

Simply Natural Hair Extensions levererar hårförlängningar av högsta kvalité med stor hänsyn till både miljö
och etik.
Simply Natural är GSP-certifierat av EU vilket tilldelas företag som jobbar för att främja
rättvisa arbetsförhållanden genom hela tillverkningsprocessen.
Välj mellan Keratin-, Tejpfästen eller den revolutionerande MAGO-tekniken med bomullstråd.
KERATINFÄSTE
Keratinfästen av högsta kvalitet med hår av Super Remy-kvalité. Håret ligger helt rakt i fästena vilket gör att
man enkelt kan dela fästena utan att förstöra håret. Simply Natural har dessutom mer hår per fäste än de
flesta konkurrenter så vi rekommenderar att man delar fästena i 2.
Finns i 30cm och 50cm samt rakt eller vågigt i över 20 nyanser.
TEJPHÅR DUAL WEFT
Dual Weft Tejphår är en förbättrad version av vårt populära Ultra Thin tejphår där vi lagt till ett extra lager
hår för att täcka fästena ännu bättre. Det gör Dual Weft extra lämpligt för tunt hår.
Finns i rakt hår, 30cm och 50cm i ca 20 nyanser.
MAGO
Mago är den revolutionerande tekniken med den lilla knuten. Utan kemikalier och endast en mjuk
bomullsknut som inte sliter på håret, har gjort denna tekniken till en riktig banbrytare. Vi är mycket noga med
att kvalitén på både hår och frisör ska vara så hög som möjligt. Därför tillhandahåller vi en grundkurs som
alla Mago-frisörer går för att få ut maximalt av våra hårförlängningar. Finns i 30cm och 50cm, i rakt, vågigt
och lockigt hår i 12 nyanser.
MAGOUTBILDNING
Vi tar utbildningen till dig och sätter samman en kurs så fort vi har minst 2 deltagare.
Kursen innefattar teori och praktik där du får öva på att sätta i 75 slingor på din
medhavda modell och efter kursen är du redo att sätta igång.
INKLUDERAR
Verktyg, branding kit och övningshår ingår. Hår till modellen tillkommer.
D E TAL J ER
Priset är 3995kr/deltagare och om du köper 10 paket Mago (50cm längd) inom
de första 3 månaderna från kursens datum så ersätter vi dig för hela avgiften.
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Make Up
Emité Make Up, skapat och utvecklat i Stockholm med ett klart sikte på högsta
kvalitet med etik och moral som ledord. Makeup-skolan Mariart i Stockholm är
var idén föddes och deras förstaklassiga utbildningar är starkt sammanlänkade
med Emité.
FÖR VEM?
Om du vill börja från grunden eller fördjupa dina kunskaper inom MakeUp
har vi tagit fram en kurs speciellt ämnad för dig som jobbar på salong. Som
kund till oss så får du dessutom ett riktigt bra pris.
INNEHÅLL
Undervisningen innehåller makeupens alla grundkunskaper och tekniker.
Kursens mål är att du ska bli trygg och säker i ditt val av makeupprodukter mot
kund samt ge dig kunskap i att anpassa makeupbaser efter olika hudstrukturer.
Du undervisas också i hur du på bästa sätt genomför makeupkonsultation mot
kund
D E TAL J ER
Se datum för kurser på översikten på sidan 10-11
Pris: 2995kr (Ordinarie pris 5500kr)
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Praktisk information
Anmälan och ändringar

Behöver du hjälp?

För anmälan och frågor kontakta din
representant eller ring till kontoret på
040-40 53 10 så hjälper vi dig gärna.

Ring vår frisörsupport på 040-40 53 10 så
hjälper vi dig med allt från färgrecept till produktkunskap.

Om du av någon anledning behöver avboka
din kurs får du alla pengarna tillbaka om du
avbokar mer än 10 dagar innan kurstillfället.
Därefter debiteras hela kursavgiften.

Vi har även ett forum på Facebook där alla
som jobbar med Keune är välkomna att dela
kunskap och ställa frågor.
Sök efter Keune Sverige Frisörforum och ansök
om medlemskap.

Håll utkik för eventuella ändringar på:
facebook.com/keunesverige,
instagram @keunesverige
samt på vår hemsida www.lombard.se
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och
tryckfel.
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P R A K T I S K

I N F O R M A T I O N

Salong Tao of Hair, Australien

Håll kontakten.

Facebook

Du har väl inte missat vårt frisörforum på Facebook?!

faceb ook .com/Keune s ver ig e
f a c e b o o k . c o m /g r o u p s / k e u n e f r i s o r f o r u m
faceb ook .com/Par f um Lomb ard

Instagram
ins tagram .com/Keune s ver ig e
i n s t a g r a m . c o m /p a r f u m l o m b a r d a b
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- sedan 1935 -

Parfum Lombard AB T. 040-40 53 10 E. info@lombard.se
www.lombard.se
www.keune.com

