#100194

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PARFUMINITIATIE EN -WORKSHOP

€ 151,25 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Het is geen eenvoudige opdracht een parfum te kiezen in het ruime aanbod van de parfumerie. Deze introductie in de parfumcultuur en de daaropvolgende praktische
workshop wil jou hierin wegwijs maken. Aan de hand van grote klassiekers leer je geuren en ingrediënten herkennen en benoemen en een parfum beoordelen op zijn
kwaliteit. Bovendien krijg je een heleboel tips aangereikt over hoe je parfum draagt, test en kiest.
Deze parfumworkshop gee je een basis die je voldoende kennis en zelfvertrouwen gee om zelf op ontdekkingstocht te gaan en je klanten met advies bij te
staan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers van parfumeriezaken
Kleurconsulenten
Stijlconsulenten
Schoonheidsspecialisten
Iedereen die interesse heeft in de wondere wereld van parfum

PROGRAMMA
Sessie 1: introductie in de parfumerie
wat is parfum? (het verschil tussen de verschillende concentraties en vormen, hoe gebruik je parfum)
de geschiedenis van de moderne parfumerie (1882-2000+): de klassiekers en de tijdsgeest
het verschil tussen traditionele parfumerie, niche en haute parfumerie
de belangrijkste trends
Sessie 2: workshop: parfums ruiken en beoordelen
hoe werkt je neus
geuren leren herkennen en beschrijven
de belangrijkste ingrediënten en hun parfums
opbouw van een parfum
de parfumfamilies en hun klassiekers
typologie: wat vertelt je parfumkeuze over jou?
parfum beoordelen op zijn technische kwaliteiten

PRAKTISCH

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

donderdag 07/11/2019

19:00

22:00

8200 Brugge

info@syntrawest.be

donderdag 14/11/2019

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
WWW.SYNTRAWEST.BE
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De parfumwijzer (t.w.v. 24.99 euro) is inbegrepen in de prijs.

DOCENT

Sofie Albrecht werkt als beautyjournaliste voor tijdschri en als Feeling, Sjiek en Libelle. Ze runt de beautyblog Café Cosmétique, die in 2014 de Weekend Blog Awards
won. Ze schreef de parfumgids Parfumwijzer en geeft lezingen, workshops en consultaties als 'parfumdokter'.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

