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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DEMO HONDENTRIMMEN - WORKSHOP IN SAMENWERKING MET TRIMCANIS
HOE KNIP IK EEN HOND MET ZIJDEHAAR OP DE KAM?

OMSCHRIJVING

Introductie
Martine de Gang zal op deskundige wijze demonstreren hoe je honden met zijdehaar (bvb Maltezer, Shih Tzu, ...) knipt op de kam. Ook het modelleren van
verschillende soorten kopjes zal aan bod komen.
Nadien zal zij de workshop leiden en de deelnemers begeleiden.

Omschrijving
Het is een uitdaging om de schoonheid en de elegantie van een hond te accentueren. Met enige creativiteit en in een stijl die het best past bij de hond, moet je zijn
eigenaar kunnen verbazen.
Trimmen volgens de wensen van de klant én volgens de vachtkwaliteit van de hond, is de basis voor een goed trimsalon. Klantenbinding, een perfecte service en het
optimaliseren van je uitstraling en imago vormen hierbij de grootste uitdaging.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bedoeld voor personen die al ervaring hebben met het trimmen van honden.
Ze is uitermate interessant voor uitbaters van een trimsalon die hun kennis van het trimmen en ook hun klantenbinding willen optimaliseren.

Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt!

Voorkennis
Basisopleiding hondentrimme (avondopleiding of dagopleiding) gevolgd hebben en/of hondentrimmer zijn.

Bijkomende info
BELANGRIJK : De honden moeten gewassen en geföhnd zijn.

De kostprijs is afhankelijk van de keuze die je maakt:
leden/niet-ledenTrimcanis, toeschouwer (zonder hond) of deelnemer (met eigen hond) aan de workshop. Zie programma.
Duidelijk vermelden bij inschrijving aub.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Creatief zijn en het kunnen bepalen van de stijl die het best past bij elke individuele hond en zijn eigenaar komen aan bod.
Kennis van de juiste trim- knip- en effileertechnieken
Je kunt dus de honden trimmen volgens de vachtkwaliteit van deze hond
De workshop is zeer praktisch uitgewerkt. Tijdens deze workshop is er ook aandacht voor het gebruik van het juiste materiaal, het onderhoud en de hygiëne in het
salon.

PROGRAMMA
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Je kan zelf met hond deelnemen aan de workshop of meevolgen als toeschouwer. De workshop duurt van 15u tot 18u.
Kostprijzen voor deze workshop:
deelname leden Trimcanis: €50
deelname niet-leden Trimcanis: €75
toeschouwer leden Trimcanis: €35
toeschouwer niet-leden Trimcanis: €50
In de prijs zit een drankje in onze bar inbegrepen.

DOCENT
Martine De Gang
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