
INFORMAÇÃO / CURSOS

Informação válida para 2022 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: 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. Personalizar e otimizar o trabalho no 
salão com uma técnica original.

Conteúdo: 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 20 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.

     (Peluquería mixta)




