OPLEIDINGS
PROGRAMMA.

VOORJAAR
2019

Devos biedt u een totaalconcept!
Ontdekken, beleven en leren zijn onze troeven!

ONTDEKKEN
Een grote waaier aan technische producten, uitgebreid gamma
kappersmateriaal, technische ondersteuning, kappersmeubilair,
kapsaloninrichting.
Ontdek onze totaalservice!
BELEVEN
Een ruim assortiment op een overzichtelijke wijze gestructureerd.
Een fijn winkelgevoel staat bij ons centraal.
Winkelen bij Devos = een beleving
LEREN
Kwalitatieve opleidingen door ervaren lesgevers uit de kapperswereld.
o Workshops in onze volledig ingerichte technische ruimte.
o Demo’s in onze ruime en aangename podiumruimte.
“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen!”

BRUGGESTRAAT 252
INGELMUNSTER

HOE INSCHRIJVEN?
 Via www.be-devos.be
 Bel ons: 056/71 29 66

 Mail ons: info@devosparfumerie.be
 Laat het ons weten bij ons bezoek!

Na de inschrijving, ontvangt u een factuur. Deze factuur is tevens de bevestiging van uw inschrijving.

 Wijzigingen / annuleringen worden kosteloos toegestaan tot en met 14 dagen voor de
aanvang van de cursus waarvoor ingeschreven. Nadien zijn wij genoodzaakt om 50% van de
cursus in rekening te brengen.
 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw

 BELANGRIJK!
Schrijf u snel in want de plaatsen zijn beperkt.

 ALLE CURSUSSEN (min 100 euro) kunnen via de KMO portefeuille betaald worden,
uitgezonderd specifiek vermeld van uitsluiting

KEN
TU
MO EEN
D
BEL EL?
ONS
*

* Kent u een model of zin om zelf model te zijn,
bel ons op 0478/204 206

DEVOS is erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille. Dit betekent
dat een deel betaald wordt door de Vlaamse Overheid. Hierdoor geniet u 40%
korting op de prijs (excl catering en btw)

NEW YEAR EVENT | 14/01/2019

DEVOS meets INTERCOSMETICS | 1 x per maand

new year event

14 januari 2019
Kom toasten op het nieuwe jaar!
Kies de nieuwe banners & boeken.
Laat je die dag verrassen door talloze extra’s!

 DATA VOORJAAR 2019:
21/01 – 25/03 – 29/04 – 20/05 – 24/06 – 08/07
18/02: SHOW DEGLI DI ARTISTI
In België zijn wij exclusieve partner van Envie-Extremo-Enué en Raywell.
Dit zijn hoogwaardige Italiaanse afwerkingsproducten, permanente kleuringen,
amoniakvrije kleuringen en verzorgingsproducten.

IEDEREEN WELKOM!

Werken met deze producten betekent werken met hoogstaande kwalitatieve
producten. Devos voorziet de nodige ondersteuning hierin!

MAAK KANS OP EEN
GRATIS TOEGANGSTICKET

HAIR PROJECT KORTRIJK

Wij organiseren elke maand een training waarin verschillende topics aan bod komen.

 14u - 17u
 Devos Team

 10u - 18u
4



5

25 euro per sessie

BE-CREATIVE| 11/02/2019

BE-FASHION | 28/01/2019
COMMERCIELE SNITS
Lieven Moens, een vaste waarde, reeds jaren in ons aanbod. Trends, techniek, nieuwigheden gebracht op een heel commerciële wijze.
Een plezier om deze man aan het werk te zien.
Telkens weer doe je kostbare tips op, onmiddellijk toepasbaar in uw kapsalon in uw
streven naar huidige en nieuwe modecreaties.

 DEMO > 9u30 – 12u
 Lieven Moens



65 euro

BE-ORIGINAL | 04/02/2019
VLECHT- EN OPSTEEKCREATIES
In deze boeiende workshop ontdekt u de
populairste, commerciële en trendy opsteekcreaties.
Onder professionele begeleiding van het
Beautyzone team leert u de technieken aan
en zal u deze creaties onmiddellijk kunnen
toepassen in uw salon!

INTERNATIONALE SNITTRENDS
Het XYZ TEAM – echte professionele performers!
Elk seizoen ontwerpt XYZ voor L’oreal een trendcollectie die ze met volle overtuiging
brengen.
Techniek en visie ten top!
De passie waarmee deze heren van XYZ te werk gaan is ongezien!

 DEMO > 9u30 – 12u
 XYZ (Michael del Bianco en Olivier Thonnon)
6



DEMO >75 euro






WORKSHOP > 200 euro			
(incl. broodjeslunch)



9u30 – 12u
WORKSHOP > 9u30 - 16u

 alle opsteekmaterialen + afwerkings-

Beautyzone

producten + oefenhoofd (zelf mee te brengen of te huren)

75 euro

7

UPDO LITTLE GIRLS | 04/03/2019

BE-INSPIRED| 18/02/2019

KINDEROPSTEKEN
INTERNATIONALE SNIT- ÉN KLEURTRENDS
Het creatief team Degli Artisti van Italië, een absolute INTERNATIONALE topper die
met originele technieken en fantastische kleurcreaties de wereld verovert!
Originaliteit, creativiteit en professionalisme zijn de ingrediënten van het succes van
deze heren. De grote podia hebben zij bestormd, op de grootste internationale beurzen
zijn zij veelal present. Zij inspireerden talloze kappers met hun presentatie.

Een ware specialiste en vak idealiste is het minste wat je van Fabienne van Coiffure
Hoffman kan zeggen.
Via onder andere vlechtwerk realiseer je heel eigentijdse en pittige kinderopsteekwerkjes.
Verbaas je klanten met je vingervlug vlecht- en opsteekwerk.

UNIE
M
M
O
C
ATIE
INSPIR

 DEMO > 9u30 – 12u
 Degli Artisti - Creative Team Intercosmetics
8



DEMO > 75 euro






DEMO + WORKSHOP > 9u30 - 16u

 DEMO + WORKSHOP > 165 euro
 alle opsteekmaterialen + styling pro-

Fabienne Defonteyne – Coiffure Hoffman

ducten + oefenhoofd (zelf mee te brengen of

DEMO >75 euro

te huren)

DEMO > 9u30 – 12u

9

MASTER HOMME |11/03/2019

BE-COLORFULL | 25/03/2019

MODERN MEN TRENDS
Joost Mulleman, creative director en
trainer bij de barberschool of Amsterdam inspireert met heel veel passie
verschillende creaties, nl moderne en
modieuze mannenlooks gecombineerd
met barberinvloeden. Deze technieken
zijn makkelijk toepasbaar in het salon. Er
komen verschillende stylingtechnieken
aan bod en er wordt aandacht gegeven
aan verschillende kniplijnen, tondeusetechnieken en contouren.

NIEUWE KLEURTRENDS EN -TECHNIEKEN
U wil de nieuwste kleurtrends ontdekken en onmiddellijk kunnen toepassen in uw
salon?
In deze interactieve demo krijgt u antwoorden op de uitdagingen van verschillende
kleurtechnieken.
De nieuwste trends in kleurtechnieken en formules voor lente/zomerseizoen worden voorgesteld.

 DEMO > 9u30 – 12u
 Jonette Van Leeuwen – Vitality’s



DEMO >75 euro

BE-CHIGNON | 01/04/2019
 DEMO > 9u30 – 12u
 DEMO + WORKSHOP > 9u30 - 16u
 Joost Mulleman




DEMO > 75 euro
DEMO + WORKSHOP > 200 euro		
(incl. broodjeslunch)

(Barber school of Amsterdam)

 alle werkmateriaal voor knippen en
scheren. Model mee te brengen

BE-COUPE | 18/03/2019
OPSTEEKCREATIES
NIEUWE SNITTRENDS
Laat u inspireren door Francine Ladriere. Deze grande dame slaagt erin om elk seizoen
een eigen trend-foto collectie re realiseren die gretig wordt opgenomen in meerdere
coiffure albums. Technisch heel sterk, commercieel, meesterlijk vakmanschap!








DEMO > 9u30 – 12u
DEMO + WORKSHOP > 9u30 - 16u

DEMO + WORKSHOP > 165 euro		
(incl. broodjeslunch)



alle werkmaterialen voor knippen en
afwerking. Model mee te brengen of werken op
oefenhoofd.

Francine Ladriere
DEMO > 75 euro

10

Dé cursus voor elke kapper die zich verder wil specialiseren in opsteekcreaties en die
op de hoogte wil blijven van de laatste trends.
Alle aspecten komen aan bod: crepons, volume XL, tips & trics voor de specialist!
Voorkennis vereist!!!






 DEMO + WORKSHOP > 165 euro
 alle opsteekmateriaal + styling

DEMO > 9u30 – 12u
DEMO + WORKSHOP > 9u30 - 16u

materiaal / oefenhoofd (zelf mee te
brengen of huren)

Severine Tieleman
DEMO >75 euro

11

BARBER STYLE |13/05/2019 én 20/05/2019

FEEL GOOD | 08/04/2019

2

DAGE
CURSUN
S

HOOFDHUIDMASSAGE
Het wellness aspect wordt ook binnen de kapperswereld steeds belangrijker en kan
een pluspunt zijn voor uw kapperszaak. Hoofdhuidmassage kan zo een extra dienst zijn
waardoor de klanten zeer bewust voor uw kapperszaak kiezen. Klanten krijgen immers
niet enkel de kans om er fantastisch uit te zien, maar ook om totaal relaxed in jouw
salon te kunnen vertoeven. Hoofdhuidmassage heeft een relaxerende werking.
Er worden zowel technieken aangeleerd voor op droog als op nat haar en specifieke
technieken voor aan de wasbak. Wil ook jij jouw klanten iets extra’s aanbieden en wil je
graag jouw salon onderscheiden van anderen? Dan is deze opleiding een absolute must.

 WORKSHOP > 9u30 – 16u
 Mario Vanderseypen



WORKSHOP > 165 euro

BAARD & SCHEREN
Trendy baarden en scheren blijven hip en veel gevraagd.
U wil uw mannelijke klanten verwennen met deze nieuwe trend?
Dan is dit voor u de ideale opleiding.
Gespreid over 2 dagen leert u alle knepen over baarden en scheren!

 WORKSHOP > 9u30 – 16u (2 dagen!)
 Pascal Becuwe (école Francine Ladriere)
 WORKSHOP > Alle scheer- en




400 euro (incl broodjeslunch)
WORKSHOP > Modellen zelf
voorzien

knipmateriaal

MAKE-OVER | 29/04/2019

UW KAPSALON IN CIJFERS | 27/05/2019

GELAATSVORMEN EN KLEURANALYSE

DE BOEKHOUDER KOMT LANGS!

Verdiep u in de wereld van kleur en vormen.
Vergroot het succes van uw creaties door het kapsel van uw klant aan te passen aan zijn
persoonlijkheid. Hetgeen u kunt verwachten is een ééndagsopleiding. U leert niet alleen de
kenmerken en toepassing van de 4 seizoenstypes kennen.
Bij het thema gelaatsvormen met bijhorende kapsels komen hier de verschillende vormen
uiteraard ook aan bod. U leert snel een analyse te maken van het kleurtype en de gelaatsvorm van uw klant.

De boekhouder komt langs, je krijgt rapporten te zien met de stand van zaken.
Hoe kunnen die rapporten “eenvoudig” gelezen worden. Uw boekhouder is bij belangrijke beslissingen je rechterhand maar het is belangrijk dat jij als zaakvoerder ook goed
op de hoogte bent van de boekhoudkundige administratie.

 DEMO > 9u30 – 16u
 Hannelore Dupon (Mantiss Coiffure)

12




165 euro (incl. broodjeslunch)
MODEL MEE TE BRENGEN
(aanwezig vanaf 13u)

We leggen je in deze opleiding aan de hand van concrete voorbeelden eenvoudig uit
wat er belangrijk is.

 DEMO > 9u30 – 12u
 Wim Vercruysse



13

45 euro

AGENDA.

BE-STYLED | 17/06/2019

DATUM

CURSUS

LESGEVER

PG.

07/01/2019

18u-20u

BE-WEB

Sven Vandamme

14

14/01/2019

10u-18u

NEW YEAR EVENT

Devos Team

4

21/01/2019

14u-17u

DEVOS MEETS INTERCOSMETICS

Devos Team

5

28/01/2019

9u30-12u

BE-FASHION

Lieven Moens

6

04/02/2019

9u30-12u

BE-ORIGINAL

XYZ (Michael del Bianco & Olivier Thonnon) 6

04/02/2019

18u-20u

BE-WEB

Sven Vandamme

14

11/02/2019

9u30-16u

WORKSHOP: BE-CREATIVE

Beautyzone

7

18/02/2019

9u30-12u

BE-INSPIRED DEMO

Delgi di Artisti

8

04/03/2019

9u30-12u

DEMO: UPDO LITTLE GIRLS

Fabienne Defonteyne – Coiffure Hoffman 9

04/03/2019

9u30-16u

DEMO+WORKSHOP: UPDO LITTLE GIRLS

Fabienne Defonteyne – Coiffure Hoffman 9

04/03/2019

18u-20u

BE-WEB

Sven Vandamme

14

Op deze demo demonstreert Jonette, een krak in haar vak, enerzijds SMART WAVES
van Vitalilty’s om volume en krullen aan het haar te geven. Anderzijds toont zij ook de
mogelijkheden van Lixxò van Vitality’s, hét product om het haar te ontkrullen.
Ook de Keratine Verzorgingsbehandeling van Vitality’s - KERATIN CONTROL - komt
aan bod.

11/03/2019

9u30-12u

DEMO: MASTER HOMME

Joost Mulleman

10

11/03/2019

9u30-16u

DEMO+WORKSHOP: MASTER HOMME

Joost Mulleman

10

18/03/2019

9u30-12u

DEMO: BE-COUPE

Francine Ladriere

10

18/03/2019

9u30-16u

DEMO+WORKSHOP: BE-COUPE

Francine Ladriere

10

25/03/2019

9u30-12u

BE-COLOFULL

Jonette Van Leeuwen – Vitality’s

11

 DEMO > 9u30 – 12u
 Jonette Van Leeuwen (Vitality’s)

25/03/2019

14u-17u

DEVOS MEETS INTERCOSMETICS

Devos Team

5

01/04/2019

9u30-12u

DEMO: BE-CHIGNON

Severine Tieleman

11

01/04/2019

9u30-16u

DEMO+WORKSHOP: BE-CHIGNON

Severine Tieleman

11

08/04/2019

9u30-16u

FEEL GOOD

Mario Vanderseypen

12

08/04/2019

9u30-12u

BE-WEB

Sven Vandamme

14

29/04/2019

9u30-16u

MAKE OVER

Hannelore Dupon

12

29/04/2019

14u-17u

DEVOS MEETS INTERCOSMETICS

Devos Team

5

06/05/2019

9u30-12u

BE-WEB

Sven Vandamme

14

13/05/2019

9u30-16u

WORKSHOP: BARBER STYLE - DAG 1

Pascal Becuwe

13

20/05/2019

9u30-16u

WORKSHOP: BARBER STYLE - DAG 2

Pascal Becuwe

13

20/05/2019

14u-17u

DEVOS MEETS INTERCOSMETICS

Devos Team

5

27/05/2019

9u30-12u

UW KAPSALON IN CIJFERS

Wim Vercruysse

13

03/06/2019

9u30-12u

BE-WEB

Sven Vandamme

14

17/06/2019

9u30-12u

BE-STYLED

Jonette Van Leeuwen

14

24/06/2019

14u-17u

DEVOS MEETS INTERCOSMETICS

Devos Team

5

01/07/2019

9u30-12u

BE-WEB

Sven Vandamme

14

08/07/2019

14u-17u

DEVOS MEETS INTERCOSMETICS

Devos Team

5

KRULLEN - VOLUME - STEIL HAAR - KERATINE
Uw klant wil volume en krullen? Uw klant wil net geen krullen?



DEMO > 75 euro

BE-WEB | 1 x per maand

 DATA NAJAAR 2019: 07/01 – 04/02 – 04/03 – 08/04 – 06/05 – 03/06 - 01/07
WEBSITEBEGELEIDING
Laat je ondersteunen bij het beheer van je website onder professionele begeleiding.
Wij bieden u de mogelijkheid om frequent uw website bij te werken.

 18u-20u NIEUW UUR
 Sven vandamme (Reclamelab)

 45 euro
 Eigen laptop of tablet mee te brengen
14

15
MRT-APR  15

maakt werken

makkelijker

ONZE TROEVEN
KAPPERSPRODUCTEN

KAPPERSMATERIAAL

KAPPERSMEUBILAIR

PROFESSIONELE
OPLEIDINGEN

ONZE MISSIE: U HET WERKEN MAKKELIJKER MAKEN!

LIKE! SHARE!
WWW.FACEBOOK.COM/PARFUMERIEDEVOS

DEVOS-VERMEULEN NV
BRUGGESTRAAT 252 - 8770 INGELMUNSTER
056/71 29 66 - INFO@DEVOSPARFUMERIE.BE

WWW.BE-DEVOS.BE

