
PROGRAMA DE FORMAÇÃO WAHL PARA 
DISTRIBUIDORES

Informação válida para 2019 salvo erro tipográfico



MOSER LOOK & LEARN CLIPPER CUTS (Atelier de Cabeleireiro Misto)

MOSER WORKSHOP CLIPPER CUTS (Curso cabeleireiro misto com práticas)

MOSER LOOK & LEARN COMBO CABELEIREIRO MISTO

MOSER
CLIPPER
C U T S

Apoie os seus clientes expandindo os seus horizontes com os Cursos de Formação! 
Mostraremos como usar as máquinas de corte tanto para homens como para 
senhoras. Motivar os seus clientes com novas técnicas de corte que os diferenciarão 
de outros salões. Conhecerão diferentes máquinas, de corte e contornos, com os 
diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho no seu 
salão.

Duração: 4 horas - Presenças ilimitadas

Objetivos: Convidar o maior número de cabeleireiros à sua loja ou espaço 
para aprender com o nosso Formador como trabalhar com máquinas de 
corte, realizar várias técnicas de corte e aumentar as vendas no nosso 
cliente distribuidor. Explicar o uso e a manutenção mais adequada e o 
seu aproveitamento no salão. Mudar o conceito de corte com máquinas 
como uma simples ferramenta limitada a cortes masculinos. Conhecer 
os cortes com máquinas e técnicas básicas em estilos curtos, médios e 
longos.

Conteúdo: Personalizar e otimizar o trabalho no salão com uma técnica 
original.

O nosso Formador mostrará 3 - 4 tipos de corte diferentes, em homens e 
senhoras utilizando unicamente máquinas de corte e contornos.

Duração: 1 dia - Entre 15 e 25 participantes

Objetivos: Inspirar os profissionais a acrescentar novas competências 
ao seu currículo e aprender novas técnicas de corte com diferentes 
máquinas de corte e contornos, com o fim de diferenciar-se no seu 
mercado com técnicas novas para os seus cortes de cabelo.

Conteúdo: Neste curso aprendem diferentes cortes que se podem 
realizar com as máquinas, tanto longos como curtos, praticando com 
asmáquinas, com os novos tipos de lâmina e acessórios para desenvolver 
um bom trabalho no seu salão, com uma nova técnica de corte.

Combinação de ambos os programas: Look & Learn e Workshop,

1/2 dia Ver e aprender com 3-4 cortes de estilo tanto para homem como 
para senhora (sem limite de presenças)

+ Sessão prática de 1/2 dia para os participantes que queiram melhorar 
(mínimo de 5 assistentes) e realizar as técnicas aprendidas no Look & 
Learn da manhã.

     (Cabeleireiro misto)



WAHL
  BARBER CUTS 
 (Cabeleireiro masculino)

Vamos mostrar cortes masculinos de todos e em todos os comprimentos, degradados OLD SCHOOL e NEW SCHOOL, 

perfilados de barba... Para que os trabalhos sejam mais perfeitos e rentáveis, conheceremos as diferentes máquinas, de 

corte e contornos, com os diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho de cabeleireiro 

masculino.

Duração: 4 horas - Presenças ilimitadas

Objetivos: Convidar o maior número de profissionais 

ao seu espaço para aprender do nosso Formador 

como trabalhar com máquinas de corte, realizar várias 

técnicas de corte e aumentar as vendas no nosso 

Distribuidor. Explicar o uso e manutenção para a sua 

perfeita condição técnica e aproveitamento no salão.

Conteúdo: o nosso Formador mostrará 3 - 4 tipos 

de corte puramente masculino, usando unicamente 

máquinas de corte e contornos.

Duração: 1 dia - Entre 15 e 25 participantes

Objetivos: Curso Avançado, ideal para atualizar-
se, complementar os conhecimentos básicos do 
profissional assim como ampliar as suas técnicas 
em barbearia e realizar degradados perfeitos com 
as nossas máquinas.

Conteúdo: Neste curso aprenderão e praticarão 
com máquina os cortes a realizar na sua barbearia, 
praticando com as nossas máquinas, com os 
diferentes tipos de lâminas e acessórios para 
desenvolver um excelente trabalho. 

Recortar e cuidar as barbas é o que nos pedem nas 
barbearias, descubra como tratar o pelo facial.

O ALUNO PODERÁ TRAZER O SEU MODELO PARA O 
CORTE FADE

WAHL LOOK & LEARN BARBERSHOP CUTS 
(Atelier de cabeleireiro masculino)

WAHL WORKSHOP BARBERSHOP CUTS 
(Curso com práticas)

WAHL LOOK & LEARN COMBO BARBER

Combinação de ambos os programas: Look & Learn e Workshop, 1/2 dia de ver e aprender com 3 - 4 cortes de estilo 
tanto para homem como para senhora (sem limite de presenças) + Sessão prática de 1/2 dia para os participantes que 
queiram melhorar (mínimo de 5 assistentes) e realizar as técnicas aprendidas no Look&Learn da manhã.



MASTER CLASS 
 (Cabeleireiro masculino)

Master Class exclusivo para profissionais com conhecimentos de Cabeleireiro masculino e barbearia, onde se transmitirão 

diferentes truques e técnicas da barbearia clássica e atual.

2 formadores Campeões de Espanha de cabeleireiro trabalhando ao vivo simultaneamente, trabalhos dinâmicos, cortes 

masculinos, desenhos de barba e todo o tipo de cortes fade e degradados com diferentes tipos de máquinas.

WAHL MASTERCLASS CLASSIC BARBER

Daniel Gallego  &   Iván Martínez

WAHL ARTISTIC TEAM 

Est 1919



WAHL MASTERCLASS CLASSIC BARBER

 
 ARTISTIC TEAM 

DANIEL GALLEGO, VALENCIA

IVÁN MARTÍNEZ, VALENCIA

Iván Martínez, campeão de Espanha na categoria Juvenil em duas ocasiões 
consecutivas, logo depois começou a participar nas competições absolutas. 
Com 18 anos, classificou-se para o Campeonato de Espanha para representar o país, 
no Campeonato do Mundo, que foi realizada no ano 2000 em Berlim (Alemanha).
Nesse mesmo ano e com apenas 20 anos é proclamado campeão absoluto de 
Espanha.
Ao longo dos últimos 15 anos, dedicou-se a dar formação em diferentes eventos em 
toda a Espanha.
Em 2015, participou no campeonato de Espanha, onde foi campeão nas seguintes 
provas: 
•  Campeão Espanhol em corte e penteado clássico. 
•  Campeão de Espanha Fashion e Campeão de Espanha para a melhor cor.
Em Março de 2016 foi um dos representantes de Espanha no Campeonato Mundial 
por equipas realizado em Seul (Coreia do Sul), onde obtêm o 8° lugar na classificação 
final absoluta. Em setembro de 2016 é comemorado em Paris o Campeonato 
Europeu de Cabeleireiro Criativo onde se qualifica como vice-campeão da Europa 

Daniel Gallego, (Diretor técnico de WAHL Spain para Espanha e Portugal)
Participou em 17 campeonatos masculinos de cabeleireiro entre 2005 e 2012, 
distritais, nacionais e internacionais a destacar: 
•  Bicampeão de Espanha por equipas (2008 e 2010).
•  PARIS CUP OPEN 2009 (Campeonato Europeu de Cabeleireiro).
•  Campeonato organizado pela OMC (Organisation Mondiale Coiffure) 
onde participou como o único participante espanhol de cabeleireiro para homens. 
12º lugar em Creative Style.
•  HAIR WORLD 2010 (Paris) (Campeonato Mundial de cabeleireiro)
•  5ª classificado do Mundo por equipas (Team World Cup Gents Tecnical).
Além disso, foi campeão de Espanha na classificação geral do Campeonato Espanhol 
de Cabeleireiro para Homens em 2012 (Prémio para a cor, campeão de Espanha em 
corte e penteado clássico).

JOSÉ CARLOS TAVARES, LISBOA

José Carlos Tavares Light, formador profissional e barbeiro muito experiente em 
cortes Europeus e Afros, especialista em visagismo para os melhores resultados 
estéticos.
Familiarizado com técnicas inovadoras de corte de cabelo e especialista em corte 
com navalha. 
Excelente capacidade de comunicação e organização, sendo o profissional escolhido 
por várias figuras públicas da atualidade como jogadores de futebol da Seleção 
Portuguesa de Futebol e cantores africanos.
Desde Fevereiro 2018, formador oficial de Portugal na equipa Wahl Artistic Team.

Maikel Santos, apaixonado pela imagem masculina e residente em Las Palmas 
de Gran Canarias. Na tenra idade de 16 ele decide entrar no mundo do barbeiro e 
agora tem uma experiência de 18 anos. Sua grande paixão pela profissão levou-o a 
dedicar parte de seu tempo ao ensino e a definir-se como pioneiro na introdução 
das batalhas dos barbeiros em sua terra. Torna-se agora parte da Equipa Artística da 
WAHL para realizar formação nas Ilhas Canárias.

MAIKEL SANTOS , LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



C O N D I Ç Õ E S

MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATELIERS

• Uma equipa de formadores com grande experiência

• Roll Up da empresa

• Material audiovisual no caso de ser necessário

• Capa para documentos

• Livro de trabalho para o estudante, para que possa tomar notas das diferentes técnicas realizadas.

• Esferográfica

• Wahl Street

• Diploma comprovativo de assistência assinado por WahlSpain, o organizador e o formador.

 

• As instalações para a turma e bebidas

• Convites aos participantes e venda dos cursos

• 1 mesa grande para poder expôr a ferramenta do formador

• 1 extensão com várias tomadas para as máquinas

• 1 quadro para explicações e anotações (opcional)

• 1 projetor para vídeos demonstrativos (opcional)

• No caso do atelier misto, 1 modelo para poder realizar degradado / fade, se possível com o cabelo longo em cima.

• No caso de atelier barbershop, 1 modelo para poder fazer degradado/fade, se possível com o cabelo longo em cima e um 
com barba (que pode ser o mesmo).

WAHL fornece:

Material para o aluno:

O distribuidor proporciona:



C O N D I Ç Õ E S
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CURSOS

Material para o aluno:

O distribuidor proporciona:

• Uma equipa de formadores com grande experiência

• Roll Up da empresa

• Material audiovisual no caso de ser necessário

• Cabeça académica para as práticas (o aluno que assim o deseje pode levar um modelo)

• Máquina para praticar material necessário para o curso, como pentes de corte, lâminas, etc.

• Capa para documentos

• Livro de trabalho para o estudante, para que possa tomar notas das diferentes técnicas realizadas.

• Esferográfica

• Wahl Street

• Diploma comprovativo de assistência assinado por WahlSpain, o organizador e o formador.

• As instalações para a turma e bebidas

• Convites aos participantes e venda dos cursos

• 1 mesa grande para poder expôr a ferramenta do formador

• 1 extensão com várias tomadas para as máquinas

• 1 quadro para explicações e anotações (opcional)

• 1 projetor para vídeos demonstrativos (opcional)

• No caso do curso misto, 1 modelo para poder realizar degradado / fade, se possível com o cabelo longo em cima.

• No caso de curso barbershop, 1 modelo para poder fazer degradado/fade, se possível com o cabelo longo em cima e 
um com barba (que pode ser o mesmo).

Se gostaria de reservar um curso WAHL, contacte com o seu comercial de zona ou no correio eletrónico;

formacion@wahlspain.es
 
WAHL Spain S.L.U
Fernando Giner de los Ríos, 12
46910 Sedaví (Valencia)

Tel.: 96 376 38 12 
Fax 96 376 38 88

info@wahlspain.es • www.wahlspain.es

C O N T A C T O

WAHL fornece:



CONDIÇÕES GERAIS:

Assistentes para cursos:
A quantidade mínima de alunos para cursos é de 15 participantes, sendo o máximo de 25 alunos, para garantir a atenção 
adequada.

Assistentes para conjunto:
Não existindo um número determinado de alunos para o Look & Learn da manhã, sim que é necessário um mínimo de 5 
alunos para as práticas da tarde.

Horários:
Horário Atelier …………………………………………………………………………..  de 10h a 14h. 
Horário Curso …………………………………………………....  das 10h às 14h e das 15h às 18h 
Horário Combo das 10h às 14h para todos os alunos e das 15 às 18h para alunos que queiram realizar práticas.
Horário Masterclass ……………………………………………. Das 10h às 14h e das 15h às 18h.
* A existir alguma alteração nos horários há que consultar previamente o comercial ou a pessoa encarregada dos cursos. 

Preços:

MOSER WorkShop Clippers Cuts

* Curso de cabeleireiro PVP 135,00 € IVA incluído para profissionais.
   Preço do distribuidor € 87,75 + IVA por aluno.
* Curso de cabeleireiro + MOSER Neo Blanca 1586-0050 PVPR 185,00 € IVA incluído para os profissionais.
   Preço do distribuidor € 120,25 + IVA por aluno.
* Curso de cabeleireiro + clipper MOSER Chrom2Style 1877-0050 PVPR 225,00 € IVA incluído para profissionais.
   Preço do distribuidor € 146,25 + IVA por aluno.
* Cabeleireiro + curso de clipper MOSER Genio Pro 1874-0050 PVPR 235,00 € IVA incluído para os profissionais.
   Preço do distribuidor € 152,75 + IVA por aluno.

WAHL Workshop Clippers Cuts

* Curso de barbearia PVP 135,00 € IVA incluído para os profissionais.
   Preço do distribuidor € 87,75 + IVA por aluno.
* Curso de barbearia + Maquina Magic Clip cordless 08451-016 PVR € 173.00. IVA incluído para profissionais.
   Preço do distribuidor € 116,95 + IVA por aluno.
* Curso de barbearia + Magic Clip cordless 08148-016 máquina PVPR 220,00 €. IVA incluído para profissionais.
   Preço do distribuidor € 148,72 + IVA por aluno
* Curso barbería + Super Taper Cabo 08466-216H, PVPR 165,00 €. IVA incluído para profissionais.
   Preço do distribuidor € 111,54 + IVA por estudante.
* Curso de barbearia + Super Taper cordless 08591-016, PVR 196,00 €. IVA incluído para profissionais.
   Preço do distribuidor 132,50 + IVA por aluno.

Atelier de cabeleireiro misto ou Barber 900€ + IVA para o distribuidor independentemente da quantidade de alunos.

Conjunto de cabeleireiro misto ou BarberShop:
A sessão da manhã é de 900€+IVA Preço distribuidor.
Para o aluno que deseje ficar para práticas 68,25€ IVA incluído para o profissional.
Preço distribuidor 44,36€+IVA por aluno.

Masterclass: 
225€ IVA incluído, para o profissional. O preço para o distribuidor é de 146,25€ + IVA.

NOTA: Os cancelamentos devem efetuar-se com um mínimo de 15 dias antes da data programada.
No caso de anulação ser realizada a menos de 15 dias do curso, haverá lugar a uma indemnização de 250€ a titulo de 
penalização.

R E S E R V A  D E  D A T A  P A R A  R E A L I Z A Ç Ã O  D E  A T E L I E R / C U R S O



Sr / Sra. 
Em representação da empresa

Procedo à reserva de: 

     Moser Look & Learn                       Wahl Look & Learn  

    Moser WorkShop Clippers cuts                             Wahl WorkShop Clippers cuts

    Moser Combo de Cabeleireiro misto                   Wahl Combo BarberShop

            Wahl MasterClass 

Que se realizará em             no próximo          

Pessoa de contacto                       nº Tlf. 
e mail

Data e assinatura

FORMULÁRIO DE RESERVA


