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SENSIDO

SensiDO Colorist Basic
Teori och praktik
Utbildare: Caroline /Lena 
 
För er som är nya i Familjen! 
Vi går igenom färgkartan, ser hur färgen är uppbyggd och lär oss tänka 
SensiDO. 
Gemensamt går vi sedan igenom modellerna varefter vi färgar dem. 
Vi hoppas ge svar på de mesta av era frågor och funderingar under de här 
timmarna.
Varmt välkommen till familjen! 

Medtag egen modell.

• 4 ,5 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 695 kr

Kurstillfälle 
• 12 september (mån), kl 13–17,30 Utbildare: Caroline
• 3 November (tor), kl 13–17,30 Utbildare: Lena 

Modeller på plats 14.00 
Fika och frukt ingår

SensiDO
Colorist

Basic

SensiDO Colorist Basic/Advanced
Teori och praktik
Utbildare: Caroline & Lena 

Repetition och fördjupning. 
Vi jobbar på modeller och hittar lösningar på eventuella situationer som kan 
uppstå när man nyligen har bytt färgsystem.

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

Medtag egen modell.

• 7 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 1790 kr

Kurstillfälle 
• 10 oktober (mån), kl 10–17 

modeller på plats 11.00 
Frukt fika och lunch ingår.

SensiDO
Colorist

Basic/
Advanced



SENSIDO

SensiDO
Colorist

Blond

Känsla för
trend

Inspirationsvisning. 
Känsla för trend med SensiDO color
Utbildare: Caroline /Lena 

I vår värld av sociala media går det väldigt snabbt när det gäller trender.

Den här kvällen vill vi visa det vi har snappat upp och dela med oss av vad vi 
har för känsla runt de hetaste trenderna just nu.

Välkomen till en spänande och kreativ kväll!

• 2 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 595 kr

Kurstillfälle 
• 6 oktober  (tor), kl 19–21,00 

Vi bjuder på något lätt att äta och dricka!  

SensiDO Colorist Blond
Utbildare: Caroline /Lena 

Blondes have more fun? 
Vi går igenom såväl ljusfärg som blondering och nyansering och självklart 
våra fantastiska nyanser i Nordic Shades. 
Efter att modellerna blivit färgade tittar vi gemensamt igenom de strålande 
resultaten.

Medtag egen modell

• 7  timmar
• Plats: Täby
• Pris: 2495 kr

Kurstillfälle 
• 24 oktober  (mån), kl 10–17 

modellen ska vara på plats 11.00 
Lunch, fika och frukt ingår. 

Anmäl dig  
redan idag!
Prata med din säljare,  

eller maila till 
kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  
ditt namn, mailadress och 

telefonnummer.



HERRKLIPPNING

Klippkurs
Herr

Klippkurs Herr
Utbildare: Robert Rydell 

Med mannen i fokus! 
Hur hittar vi frisyren som passar individen, vilka är förutsättningarna, hur 
mycket tid finns att lägga på styling, hur ofta vill man gå till frisören?

Vi delar med oss av tekniker som underlättar arbetet på salongen.

Medtag egen modell, sax, kam och duschflaska.

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

Kurstillfälle 
• 17 oktober (mån), kl 10–17 

modeller på plats 13.00 
Vi bjuder på frukt, fika och lunch

Fade & skägg - Look and Learn
Utbildare: Robert Rydell 

Vi tittar på vad vi ska tänka på när vi formar skägg så det passar kundens 
ansiktsform. Ni kommer att få ta del av skinfade och olika tekniker för att 
skapa det bästa resultatet utifrån kundens önskemål

• 2 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 895 kr

Kurstillfälle 
• 8 september (tor), kl 19–21 

 
Vi bjuder på frukt och fika

Fade & 
skägg

Look and 
Learn



ÖVRIGA KURSER

Foilayage
Utbildare: Krista & Lena 
 
Hur skapar vi balayageeffekter på riktigt mörka utgångslägen? 
Vi använder oss av traditionella blekningsprodukter och tittar på flera tekniker 
för att skapa djup och dimension. 
Ett bra verktyg att ha utöver folieslingor och balayage för att kunna möta 
kundens önskningar.
Förkunskaper i balayageteknink krävs för denna kurs.

Medtag egen modell.

• 7 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 2495 kr

Kurstillfälle 
• 3 oktober (mån), kl 10–17 

modeller på plats 13.00 
Vi bjuder på frukt, fika och lunch

Reverse
Balayage

Reverse Balayage
Utbildare: Krista & Caroline 
 
Vi jobbar med balayageteknik och gör lowlights istället för ljusa effekter och 
skapar djup, dimension och liv i ljusa "platta" utgångslägen. 
3 timmar Look & Learn + 3 timmar praktiskt arbete på modell.
För den här kursen krävs grundkunskaper i balayageteknik.

Medtag egen modell med ljust utgångsläge, gärna tunnare hår.

• 7 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 2495 kr

Kurstillfälle 
• 5 september (mån), kl 10–17 

modeller på plats 13.00 
Vi bjuder på frukt, fika och lunch

Foilayage

Anmäl dig  
redan idag!
Prata med din säljare,  

eller maila till 
kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  
ditt namn, mailadress och 

telefonnummer.



ÖVRIGA KURSER

Inspirationsvisning med Teknikerteamet
Utbildare: Teknikerteamet 
 
Under två timmar bjuder vi på färg, färg och mycket mer färg!
Tillsammans med en massa fantstiska kollegor, ett glas bubbligt och något 
gott tilltugg i handen vill vi ge er en färgsprakande kväll.

• 2 timmar
• Plats: Täby
• Pris: 2495 kr

Kurstillfälle 
• 24 november (mån), kl 19-21 

Vi bjuder på något gott att äta och dricka!

Visning

Kurser 
med  

Annelie 
Lövgren

Balayage med Balmain Clay samt  
   IT - inspiration och teknik.
Utbildare: Annelie Lövgren 
 
IT-inspiration och tknik. 
Lär dig jobba snabbt och smart utan att tumma på resultat eller kvalitet. Vi 
jobbar med balayageteknikoch Balmain Clay och SensiDO Color
3 timmar Watch & Learn + 3,5 timmar workshop på dockhuvud

• 7 timmar
• Plats: Balayage Stockhol, Karlavägen 53, Stockholm
• Pris: 3 995 kr 

Kurstillfälle 
• Varje måndag under perioden 15/8 - 5/12 

Vi bjuder på  lunch 
Anmälan görs enklast till Annelie direkt på headucations@gmail.com



KURSKALENDER

VIKTIG INFORMATION
Samtliga kurser i kursprogrammet förutom Balayage med Annelie Lövgren 
hålls i vår studio på Agronomvägen 2 i Täby. 
I övriga landet kommer vi också att ha kurser, håll utkik på vår Facebooksida.
Anmälan sker till kursbokning@gronbergpartners.se och är bindande.  
Avbokning senare än 3 veckor innan kurstillfälle debiteras till fullo.
Kursavgift skall vara oss tillhanda enligt bekräftelsemail som skickas när du 
anmält dig.
Uppge ev. allergier, vegan eller vegitariankost vid anmälan.

KURS DATUM TID UTBILDARE PLATS PRIS

& IT
Reverse Balayage 5 september 10,00-17,00 Krista och Caroline Täby 2 495 kr
Fade & Skägg                
Look and Learn 8 september 19,00-21,00 Robert Rydell Täby 895 kr

SensiDO Colorist Basic 12 september 13,00-17,30 Caroline Täby 695 kr

Foilayage 3 oktober 10,00-17,00 Krista och Caroline Täby 2 495 kr

Inspirationsvisning  -  Känsla 
för trend med SensiDO Color 6 oktober 19,00-20,30 Caroline och Lena Täby 595 kr
SensiDO Colorist 
Basic/Advanced 10 oktober 10,00-17,00 Caroline och Lena Täby 1 790 kr

Klippkurs, Herr 17 oktober 10,00-17,00 Robert Rydell Täby 1 995 kr

SensiDO Colorist Blond 24 oktober 10,00-17,00 Caroline och Lena Täby 2 495 kr

SensiDO Colorist Basic 3 november 13,00-17,30 Lena Täby 695 kr
SensiDO Colorist 
Basic/Advanced 10 november 10,00-17,00 Caroline och Lena Täby 1 790 kr
Inspirationsvisning med 
Teknikerteamet 24 november 18,30-20,30 Hela Teamet Täby 1 495 kr

Balayage med Balmain Clay 
& IT                                                              

varje måndag 
mellan 15/8-
5/12 09,00-16,00 Annelie

Balayage 
Stockholm 3 995 kr



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

info@gronbergpartners.se  |  www.gronbergpartners.se  

Vårt härliga utbildningsteam 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

Anmäl dig  
redan idag!
Prata med din säljare,  

eller maila till 
kursbokning@gronbergpartners.se

Uppge salongens namn,  
ditt namn, mailadress och 

telefonnummer.


