TRAINING OP MAAT
Salon educatie plan /
Individueel educatie plan

CREATIVE CUT OR
COLOUR

PRIJS

PRIJS

Afhankelijk van aanvraag.

Starttarief voor 1 dagdeel is €415. Voor 2
dagdelen is het €620. Prijs gebaseerd op
één trainer. Bij meer dan 8 deelnemers,
wordt er €62 p.p. doorberekend. De
prijzen zijn excl. reiskosten,
parkeerkosten en BTW.

TONI&GUY NL kan zowel voor individuen
als voor een salon team een losse training
of een trainingstraject verzorgen. Aan de
hand van de gewenste doelen zal er in
overleg een educatieplan worden
gemaakt, waarbij er een combinatie
mogelijk is tussen theoretische &
praktijktraining(en). Met een
DATUM kunnen er meerdere
trainingstraject
trainingen ingepland worden, met als doel
DUUR
een grotere ontwikkeling behalen. Details
TIJD zowel voor een losse training als
zullen
voor een trainingstraject in overleg
LOCATIE
vastgelegd worden. Voor meer informatie,
stuur
een e-mail naar info@toniandguy.nl.
MODELLEN

EDUCATIE
2021

DATUM
DUUR
TIJD
LOCATIE
MODELLEN

in overleg
1 of 2 dagdelen
in overleg
in salon
1 per deelnemer

CUT & COLOUR FUTURE
FOUNDATION

PRIJS
Starttarief €155 p.p. Tot max. 8
deelnemers rekenen we €620 excl.
reiskosten, parkeerkosten en BTW. Prijs
gebaseerd op één trainer. Bij meer dan 8
deelnemers, wordt er €62 p.p.
dorberekend.

DATUM
DUUR
TIJD
LOCATIE
MODELLEN

in overleg
2 dagdelen
10.00 - 16.00
in salon
1 per deelnemer

2 DAY MASTERCLASS
CUT OR COLOUR

CUT & COLOUR COURSE
FOR INDIVIDUALS

CUSTOMER EXPERIENCE
OF CONSULTATION SKILLS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

Starttarief €155 p.p.p.d. Tot max. 8
deelnemers rekenen we €1.240 excl.
reiskosten, parkeerkosten en BTW. Prijs
gebaseerd op één trainer. Bij meer dan 8
deelnemers, wordt er €62 p.p.
doorberekend.

Starttarief €175 p.p excl. BTW. Vanaf min.
6 tot max. 10 deelnemers. Extra
€50 excl. BTW voor een doll head, indien
geen model mee. Lunch inbegrepen.

Starttarief € 55 p.p. Tot max. 8
deelnemers rekenen we €620 excl.
reiskosten, parkeerkosten en BTW. Bij
meer dan 8 deelnemers, wordt er € 62
p.p. doorberekend

DATUM
DUUR
TIJD
LOCATIE
MODELLEN

DATUM

DATUM
DUUR
TIJD
LOCATIE

in overleg
2 dagen
10.00 - 16.00
in salon
1 per deelnemer p.d.

CURSUSSEN
IN LONDEN
Wilt u hier meer over weten? Stuur een
e-mail naar info@toniandguy.nl.

CONTACT
Wilt u een training boeken of heeft u een
vraag? Stuur een e-mail naar
info@toniandguy.nl.

DUUR
DATUM
TIJD
DUUR
LOCATIE

TIJD
LOCATIE
MODELLEN
MODELLEN

*3 MEI 2021
*15 NOV 2021
2 dagdelen
10.00 -16.00
T&G Academy
Rotterdam
1 per deelnemer

in overleg
2 dagdelen
10.00 - 16.00
in salon

