


ТРЕНД КОЛОРИСТИКА И ПОДСТРИГВАНЕ
ВКЛЮЧЕНИ 2 ТРЕНД БУКА: SUNLIT BANDS И IRIDESCENT

Еднодневно обучение в Академия Selena ES Пловдив, София, 

Варна и Бургас:

• 10:00ч - 13:00ч Презентация и демонстрационна част

• 13:30ч - 17:00ч Практическа част

Обучението се предлага в 2 варианта:

• Участие в целодневно обучение с практически уъркшоп с 

включенa работна глава, 2 тренд бука/ колекция Sunlit Bands и 

Iridescent/

Представяне на тренд колористика, 2 техники на боядисване, 2 

техники на подстригване и стайлинг. 

Стойност на обучението 240 лв с включен обяд

*Всеки участник трябва да носи свои фризьорски инструменти: 

гребен, ножици, четка, сешоар, щипки

• Участие в демонстрационна част,

без практическа работа от 10:00 - 13:00ч. 

Включени 2 тренд бука/ Колекция Sunlit Bands и Iridescent/

• Стойност на обучението 100 лв



ТРЕНД КОЛЕКЦИЯ 2023 BOTANICA

Еднодневно обучение в Академия Selena ES Пловдив, София или 

Варна

• 10:00ч - 13:00ч Презентация и демонстрационна част: 

• 13:30ч - 17:00ч Практическа част: 

Представяне на новите тенденции 2023. Колекция BOTANICA, 

вдъхновение и представяне в салона. Усвояване на 3 нови техники 

на подстригване, боядисване и стайлинг.

Обучението се предлага в 2 варианта:

• Участие в целодневно обучение с практически уъркшоп с 

включени работна глава и  тренд бук – ръководство стъпка по 

стъпка за постигане на визиите.  

Усвояв

Стойност на обучението - 240 лв с включен обяд

*Всеки участник трябва да носи свои фризьорски инструменти: 

гребен, ножици, четка, сешоар и щипки.

• Участие в демонстрационна част 

Презентация на новата колекция и демонстрация на нови 

техники на подстригване визии

Без практическа работа с продължителност от 10:00 - 13:00ч. 

Включен тренд бук - ръководство стъпка по стъпка за постигане на 

визиите.

Стойност на обучението 100 лв



КОРЕКЦИЯ НА ЦВЕТА

Еднодневно практическо обучение в Академия Selena

ES Пловдив, София или Варна

•10:00 - 13:00ч Теоретична част
•13:30 - 17:00ч Практическа част

Практическо обучение с работа върху модели.

Усвояване на правила в колористиката, техники за 
корекция на цвят и често срещани грешки. Решаване
на казуси свързани с коригиране на цвета и методи за 
постигане на безупречен цветен резултат.

Стойност на обучението: 160 лв с включен обяд.

*Всеки участник в обучението следва да осигури
самостоятелно своя модел за практическа работа от 
13:30ч

*Фризьорите трябва да носят своите инструменти: сешоар, 

гребен, четка, щипки за коса.



ТЕХНИКИ НА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ

Еднодневно практическо обучение в Академия Selena ES 

Пловдив, София или Варна

•10:00ч - 13:00ч Теоретична част

•13:30ч - 17:00ч Практическа част

Практическо обучение с работа върху модели. 

Усвояване на правила в колористиката, техники за 

изсветляване и тънкости в работата с изсветляващи

продукти. Стъпка по стъпка. Решаване на казуси, 

свързани с натурално изсветляване, интензивно

изсветляване и балеажи.

Стойност на обучението: 160 лв с включен обяд.

*Всеки участник в обучението следва да осигури
самостоятелно своя модел за практическа работа от 13:30ч.

*Фризьорите трябва да носят своите фризьорски 
инструменти, сешоар, гребен, четка, щипки за коса.



СТАЙЛИНГ И ТЕРАПИИ

Еднодневно практическо обучение в Академия Selena ES 

Пловдив, София или Варна

•10:00ч - 13:00ч Теоретична част и демонстрация

•13:30ч - 17:00ч Практическа част

Практическо обучение с работа върху модели.

Терапии в салона като цялостен ритуал в грижата за клиента. 

Правилна диагностика и познаване на нуждите на косата. 

Видове терапии и приложение. Стъпка по стъпка демонстрация 

на 3 стайлинг визии. Създаване на стайлинг визия продуктите на 

Montibello. Бонус: Бизнес съвети и тeхники за успешни продажби

в салона

Стойност на обучението: 160 лв с включен обяд

*Всеки участник в обучението следва да осигури самостоятелно

своя модел за практическа работа от 13:30ч.

*Фризьорите трябва да носят своите инструменти: сешоар, гребен, 
четка, щипки за коса.



ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• MONTIBELLO ТРЕНД КОЛОРИСТИКА И ПОДСТРИГВАНЕ - 240 лв
• MONTIBELLO ТРЕНД КОЛЕКЦИЯ 2023 BOTANICA - 240 лв
• MONTIBELLO КОРЕКЦИЯ НА ЦВЕТА - 160 лв
• MONTIBELLO ТЕХНИКИ НА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ - 160 лв
• МОNTIBELLO СТАЙЛИНГ И ТЕРАПИИ - 160 лв

СПЕЦИАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕЗИ 5 ОБУЧЕНИЯ:
960 лв 768 лв

УСЛОВИЯ НА БОУСНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЯ

При подписано споразумение за работа с Montibello, стойността на обученията се приспада от бюджет обучения в 

рамките на календарната година.

Към момента на записване за конкретно обучение, клиентът заплаща неговата стойност и след това тази стойност

се приспада от бюджета за обучения на период от 6 месеца. Бюджетът за обучения е процентна стойност от 

реализирания оборот за цялата календарна година. 

Бюджетът за обучения се преглежда и приравнява 2 пъти в годината за период от 6 месеца /януари до юни/

приспадане през юли и след края на годината / юли до декември/ с приспадане през януари на следващата

година.

Клиентите със споразумение Basic НЕ могат да се възползват от тези условия. При тях ще се реализира приспадане

на стойност 2% от бюджет обучения, само ако е достигнат минимален годишен таргет оборот от 3500 лв. 
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