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SENSIDO

Sensido Colorist Basic 
Teori och praktik
Utbildare, se respektive kurstillfälle

En kurs för dig som är ny på SensiDO färgsystem. 
Vi går igenom färgkartan, alla färgserier och 
ger tips för att du ska lyckas med dina första 
färgningar och nyanseringar. Du jobbar på  
egen modell.  

Medtag egna verktyg och egen modell.

• 4 timmar
• Plats: Täby

• Pris: 495 kr

Kurstillfällen
• 16 februari (ons), kl 13–17, Utbildare Caroline
• 20 april (ons), kl 13–1, Utbildare Lena
• 11 maj (ons), kl 13–17, Utbildare Caroline

Sensido Colorist Basic/Advanced 
Teori och praktik
Utbildare Lena och Caroline
Repetition från Color Basic med fördjupning. 
Vi jobbar på modell och hittar lösningar på 
eventuella situationer som kan uppstå när man 
nyss bytt färgsystem.

Kursen passar dig som har jobbat ett litet tag med 
SensiDO color och dig som gått Colorist Basic.

Medtag egna verktyg och egen modell.

• 5 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 1 490 kr

Kurstillfällen
• 17 mars (tors), kl 13-18
• 12 maj (tors), kl 13–18

Sensido Colorist Blond
Utbildare Lena och Carro

En genomgång av samtliga blonda nyanser, 
tekniker för att jobba smidigt och effektivt för att 
skapa ljusa resultat med dimensioner. Vi använder 
Cream Color, 12-serien, S-serien, 99-serien och 
Nordic Shades.

Medtag egna verktyg och egen modell

• 7 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 1 490 kr

Kurstillfälle
• 25 maj (ons), kl 10-17

Sensido - Gråhår 
Utbildare Lena och Rebecka

Hur når vi bästa tänkbara gråhårstäckning med 
SensiDO färgerna? Vi tittar på hur vi kan täcka till 
100% och hur vi också kan skapa mer naturliga 
resultat. 

Medtag egna verktyg och egen modell.

• 5 timmar
•  Plats: Täby
• Pris 495 kr

Kurstillfälle
• Månd 21 mars (mån), kl 10-15

Anmäl dig  
redan idag!
Prata med din säljare,  

eller maila till 
kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  
ditt namn, mailadress och 

telefonnummer.



ANN PETTERSSON  HAIR DESIGN SCHOOL

Elevkurs på Ann Pettersson Hair 
Design School, Örnsköldsvik
Utbildare Ann Pettersson

Välkommen till en Elevkurs där vi trimmar inför 
del- och gesällprov. Kursen riktar sig till dig som 
behöver träna olika delmoment inför de prov 
du ska genomföra. Kursen varvas med teori och 
praktik. Vi går också igenom de olika kriterierna 
som gäller för respektive prov. 

• Tre heldagar
• Plats: på Ann Pettersson Hair Design

School Örnsköldsvik
• Boende: behöver du hjälp boende, kontakta

Ann på telefon 070-321 87 77.
• Pris: 3 900 kr, ex moms

Kurstillfälle
• 3–5 februari (mån–ons) , heldagar

Klipp & Färg på Ann Pettersson, 
Hair Design school, Örnsköldsvik
Utbildare Ann Pettersson

En kurs där vi ser till att vidareutveckla dina 
kunskaper och hitta nya enkla metoder som du 
har nytta av i ditt dagliga arbete på salongen.

Kursen varvas med teori, praktik, färglära och en 
massa inspiration. Ann har lång erfarenhet och 
stor glädje för frisöryrket. Du kommer att få två 
intressanta och givande kursdagar med många 
aha-upplevelser.

• Två heldagar, under en helg
•  Plats: på Ann Pettersson Hair Design

School Örnsköldsvik
• Boende: behöver du hjälp boende, kontakta

Ann på telefon 070-321 87 77.
• Pris: 3 995kr

Kurstillfälle
• 23-24 april (lör–sön), heldagar

Klippkurs med Ann Pettersson 
i Täby
Utbildare Ann Pettersson

Vidareutveckla dina kunskaper och hitta nya enkla 
metoder som du har nytta av i ditt dagliga arbete 
på salongen. Kursen varvas med teori och praktik, 
och en massa inspiration. 

Med möjlighet att boka hela helgen Klippkurs 
dag 1 och Färgkurs dag 2.

• Plats: Täby
• Pris: 1 495 kr

Kurstillfälle
•  21 maj (lörd), kl 10–17

Färgkurs med Ann Pettersson 
i Täby
Utbildare Ann Pettersson

Vidareutveckla dina kunskaper i färg och hitta nya 
enkla metoder som du har nytta av i ditt dagliga 
arbete på salongen. Kursen varvas med teori, 
praktik, färglära och en massa inspiration.

Med möjlighet att boka hela helgen Klippkurs 
dag 1 och Färgkurs dag 2.

• Plats: Täby
• Pris: 1 495 kr

Kurstillfälle
• 22 maj (sön), kl 10–17

Anmäl dig  
redan idag!
Prata med din säljare,  

eller maila till 
kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  
ditt namn, mailadress och 

telefonnummer.



HERRKLIPPNING

Fade & skägg – Look and Learn
Utbildare Robert Rydell

Skinfade finish i nacken och form på skägg. Vi 
tittar på hur vi anpassar skäggets form efter 
kundens ansiktsform och hur man kan använda 
olika tekniker för att skapa det bästa resultatet för 
kundens önskemål.
• 3 timmar
• Plats:  Täby
• Pris: 595 kr

Kurstillfällen
• 21 februari (mån), kl 19–22
• 2 maj (mån), kl 19–22

Klippkurs, herr 
Utbildare Robert Rydell

En kurs där vi tolkar håret och kundens önskemål. 
Konsultation, klippteknik, form och styling.

Det är lika viktigt vad kunden inte vill ha som 
vad man vill ha. Hur mycket tid lägger du på ditt 
hår, hur intresserad är du av att styla håret? Vi 
jobbar för att skapa den bästa frisyren för kunden 
gällande tidsåtgång och produktval.

Medtag egna verktyg och egen modell

• En heldag
• Plats: Täby
• Pris: 1 495 kr

Kurstillfällen
• 9 mars (ons), kl 10-17
• 2 juni (ons), kl 10-17

ALLA ANDRA HÄRLIGA KURSER

Feverse Balayage
Utbildare Rebecka & Krista

Vi jobbar med balayageteknik och gör lowlights 
istället för ljusa effekter för att skapa djup och 
dimension i blonda, ljusa hår. 3 timmar Look and 
learn + 3 timmar jobb på modell. Spännande, roligt 
och supertrendigt! 

Medtag egna verktyg och egen modell. 6,5 timmar

• 6,5 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 1 995 kr

Kurstillfällen
• 22 februari (tis), kl 10–16.30
• 26 maj (tor), kl 10–16.30

Nordic Shades
Utbildare Lena

Nordic Shades blev snabbt en succé med vackra 
och inspirerande nyanser. Med tillskott av tio st 
nya toner består Nordic Shades nu av hela tjugo 
fantastiska nyanser. På kursen ger vi er djupare 
kunskap och tekniker för att kunna använda Nordic 
shades på allra bästa sätt i salonge.

Medtag egna verktyg och egen modell.

• 4 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 695 kr

Kurstillfälle
• 24 februari (tors), kl 13–17

Inspirationsdag: Teknik och 
praktiskt arbete
Utbildare Ann och Caroline

En inspirerande dag där vi tittar på aktuella trender 
och snabba tekniker med nytänkande i fokus

Medtag egna verktyg och egen modell.

• 5 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 1995 kr

Kurstillfälle
•  27 februari (sön), kl 10–15

Anmäl dig 
redan idag!

Prata med din säljare,

eller maila till 

kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  

ditt namn, mailadress och

telefonnummer.



• 
ALLA ANDRA HÄRLIGA KURSER

Trillion Tones
Utbildare Lena

Ta chansen att lära dig mer om Trillion Tones. 
Crazy Colors, nyansering, förpigmentering. 
Inspiration, tips och idéer om en väldigt kreativ 
färg, 100% ppd fritt och obegränsat i nyansval.

Vi jobbar på dockhuvuden på den här kursen.

• 5 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 695kr

Kurstillfälle
• 15 mars (tis), kl 13-18

Red Heads 
Utbildare Lena

Färg, färg, färg! Vi ger dig tips och råd om vilka  
sätt som är de bästa för att skapa riktigt röda 
resultat, kopparnyanser och vackert varma hår. 
Vi använder oss av Intensive red, Golden red,  
Red och Red gold samt Red Mmahogany, 
Mahogany violet

Vi pratar också om hur man med hjälp av  
Mix & Match kan vårda den röda färgen så 
att den sitter bättre. 

Medtag egna verktyg och egen modell.

• 4 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 695 kr

Kurstillfälle
• 24 mars (tors), kl 13–17

Inspirationskväll: Look & Learn
Utbildare Caroline och Lena

Kvällsvisning med Inspiration om kreativa lös-
ningar med inriktning på olika färgtekniker. Hela 
färgserien används.

• 2 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 695 kr

Kurstillfälle
• 7 april (tors), kl 19–21

Foilayage
Utbildare Rebecka och Krista

Hur skapar vi balayageeffekt på riktigt mörka 
utgångslägen? Vi använder oss av vanligt 
blekningspulver och tittar på flera olika tekniker 
för att skapa djup och dimension. Ett fantastiskt 
komplement till traditionella folieslingor och 
frihandsmålning (Balayage).

Medtag egna verktyg och egen modell

• 4 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 995 kr

Kurstillfälle
• 21 april (tors), kl 13–17

Inspiration med Teknikerteamet 
i Täby 
Utbildare Hela teamet

Förutom inspiration och visning bjuder vi på något 
gott att äta och dricka.

• 2,5 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 1 495 kr

Kurstillfälle
• 9 juni (tors), kl 18.30-21

… och varje måndag:
Annelie kommer att köra Balayage med Balmain 
Clay varvat med Inspiration och teknik med 
praktiskt arbete på Balayage Stockholm under 
våren, varje måndag (under perioden 10  
jan–18 juni).

• Heldagskurs på Balayage Stockholm kl 9–16.
• 3 timmar Watch and Learn + 3 1/2 timmar

work shop på dockhuvud.
• Pris: 3 995 kr/person, inkl. lunch.

Kurstillfällen
• Måndagar hela

säsongen våren 2022 Anmäl dig  redan idag!Prata med din säljare,  eller maila till kursbokning@gronbergpartners.seUppge salongens namn,  ditt namn, mailadress ochtelefonnummer.



Anmäl dig 

redan idag!

Prata med din säljare,

eller maila till 

kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  

ditt namn, mailadress och

telefonnummer.



Kurskalender
KURS DATUM UTBILDARE LÄNGD PLATS PRIS

Elevkurs på Ann Pettersson,  
Hair Design School Örnsköldsvik 3–5 feb Ann Petterson Tre heldagar Örnsköldsvik 3 900 kr

Sensido Colorist Basic  
Teori och praktik

16 feb 
20 april 
11 maj

Caroline 
Lena 
Caroline

4 tim Täby 495 kr

Fade & Skägg – Look and Learn 21 feb 
2 maj

Robert Rydell 3 timmar Täby 595 kr

Reverse Balayage 22 feb 
26 maj

Rebecka & Krista 6,5 timmar Täby 1 995 kr

Nordic Shades 24 feb Lena 4 timmar Täby 695 kr

Inspirationsdag:  
Teknik och praktiskt arbete

27 feb Ann och Caroline 5 timmar Täby 1 995 kr

Klippkurs, herr 9 mars 
2 juni

Robert Rydell En heldag Täby 1 495 kr

Trillion Tones 15 mars Lena 5 timmar Täby 695 kr

Sensido Colorist Basic/Advanced  
Teori & Praktik

17 mars 
12 maj

Lena och Caroline 5 timmar Täby 1 490 kr

Gråhår 21 mars Lena och Rebecka 5 timmar Täby 495 kr

Red Heads 24 mars Lena 4 timmar Täby 695 kr

Inspirationskväll: Look & Learn 7 april Caroline och Lena 2 timmar Täby 695 kr

Foilayage 21 april Rebecka och Krista 4 timmar Täby 995 kr

Klipp & Färg på Ann Pettersson,  
Hair Design School Örnsköldsvik

23-24
april

Ann Pettersson
Två 
heldagar

Örnsköldsvik 3 995 kr

Klippkurs med Ann Pettersson i Täby 21 maj Ann Pettersson 6 timmar Täby 1 495 kr

Färgkurs med Ann Pettersson i Täby 22 maj Ann Pettersson 6 timmar Täby 1 495 kr

Sensido Colorist Blond 25 maj Lena och Carro 7 timmar Täby 1 490 kr

Inspiration med Teknikerteamet i Täby 9 juni Hela teamet 2,5 timmar Täby 1 495 kr

Balayage respektive  
Inspiration & Teknik, med praktiskt 
arbete 

varje mån- 
dag fram
till 18 juni

Annelie Heldag, 9–16 Stockholm
3 995 kr, 
inkl lunch

Här hålls kurserna
Täby: i vår egen fina utbildningsstudio på Agronomvägen 2 i Täby.

Stockholm: Balayage Stockholm, Karlavägen 53, på Östermalm i Stockholm.

Örnsköldsvik:  Ann Pettersson Hair Design School, Köpmangatan 9 B, 891 33 Örnsköldsvik



Anmäl dig
redan idag!
Prata med din säljare,

eller maila till 

kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  

ditt namn, mailadress och

telefonnummer.

Agronomvägen 2, 187 53 Täby. Telefon 08-732 36 00

info@gronbergpartners.se  |  www.gronbergpartners.se

Vårt härliga utbildningsteama ser 
fram emot att träffa dig! 

Arja Koivio Savela
Nordiskt utblidnings- 
ansvarig, Finland

Annelie Lövgren
Utbildare, Stockholm

Lena Toyer
Utbildare, Stockholm

Caroline Rosborg
Utbildare, Stockholm

Robert Rydell
Utbildare, Stockholm

Hanna-Mia Olofsson
Utbildare, Karlskrona

Rebecka Björkqvist
Utbildare, Uppsala

Krista Koivuranta
Utbildare, Uppsala

Ann Pettersson
Utbildare, Örnsköldsvik


