
Stať sa barberom je ľahké. Ale stať sa skvelým barberom vám môže trvať celé roky. Či už túžite:

💈prenajať si kreslo v salóne,

💈pracovať pre viacero barbershopov naraz,

💈alebo si rovno otvoriť svoj shop a byť sám sebe pánom,

ste na tej správnej ceste. Pretože šanca učiť sa priamo od profesionála v barberovskej špičke
neprichádza len tak každý deň. Pripravení vziať britvu pevne do rúk a nasledovať svoj sen? 🪒

🗓 2. 4. v Nitre a 3.4. v Prahe.

👉 Viac info na sebastienacademy.com.

Ako spoznáte pána, ktorý práve vyšiel z barbershopu? Srší z neho SEBAVEDOMIE! 👔

Byť barberom nie je iba o strihu vlasov. Ani o obyčajnej úprave fúzov či brady.

Barbering je umenie. Je to remeslo, kde sa vášeň spája s kreativitou. Tak popustite uzdu tej svojej.
Odhaľte svoj skrytý talent. Objavte svoj unikátny štýl a vymaňte sa z radu mainstream barberov. 

A to vďaka jedinečnému workshopu s uznávaným profesionálnom v brandži len u nás v Sebastien
Barbershop & Academy.

Pretože dobrí barberi sú nenahraditeľní.

🗓 2. 4. v Nitre a 3.4. v Prahe.

👉 Viac info na sebastienacademy.com.



Z Nitry do celého sveta! Prečo nie?

Najlepšie na remesle barberingu je to, že máte úplnú flexibilitu. Londýn, Paríž, Amsterdam alebo New
York. Už kupujete letenku? ✈🌎

Muži budú vždy potrebovať kvalitný strih, nech vás osud zaveje kdekoľvek. Pracovať ako holič je
umenie, s ktorým vás už nebudú obmedzovať žiadne hranice. Barbering je životný štýl. Remeslo, v
ktorom sa budete môcť stále zdokonaľovať a vybrúsiť svoje zručnosti ako čepeľ britvy. Nenechajte,
aby páni odchádzali z kaderníctiev s priemernými strihmi.

Profesionálnych barberov nikdy nie je dosť.

📅 Začíname už 2.4.2022. Vidíme sa tam?

👉 Viac info na sebastienacademy.com.

👔 Pohovor do práce? Chce to nový strih.

🎂 Rodinná oslava? Chce to nový strih.

 Sobáš? Chce to nový strih.

Ako barber sa budete stretávať s rôznymi ľuďmi, ktorí budú odchádzať z vášho kresla priamo na
najdôležitejšie udalosti svojho života.

Naučte sa rozumieť tomu, čo muži skutočne chcú. Každý klient má predsa iné požiadavky. Dokážete
sa vždy vynájsť? 💡

Poďte si k nám otestovať svoje schopnosti na vlastnej koži a získajte tipy a triky od samotného Alana
Beaka.

Nie nadarmo sa hovorí, že muži sú lojálnejší barberovi než svojej žene.

Zarezervujte si svoje miesto teraz. 🎟

👉 Viac info na sebastienacademy.com.



Britva, štetec, mydlo. 🧼 Kto by si nepamätal jeho vôňu?

Ste fanúšikom starej školy holenia tak, ako vás to kedysi učil otec? Alebo máte skôr chuť objaviť
najnovšie trendy v strihoch a stylingu?

Možno hľadáte iba inšpiráciu na úpravu brady alebo si chcete prehĺbiť poznatky o metódach fadingu.
Inými slovami,

💈 ak ste holič telom i dušou,

💈ak aj vo sne brúsite nožničky a ráno vstávate s myšlienkou holiaceho kresla,

💈ak chcete konečne začať alebo posunúť ďalej svoju barberskú kariéru,

príďte sa inšpirovať Alanovými profesionálnymi skúsenosťami.

Vidíme sa 2. a 3. apríla.

👉 Viac info na sebastienacademy.com.

Spojenie tradičných a súčasných trendov budete mať možnosť vidieť počas „Look & Learn“.
👀

Na dvoch odlišných strihoch vám Alan predvedie svoje vyše 22-ročné profesionálne
skúsenosti z barberskej brandži. 

Navyše, celý workshop bude profesionálne tlmočený, takže žiadna dôležitá informácia vám
rozhodne neujde.

💡Bojíte sa pri strihaní experimentovať?

Alan vás presvedčí, že vôbec nemusíte mať strach robiť veci odlišne. Práve naopak. Nielen
že odhalíte nové techniky a štýly pánskeho strihania, ale zároveň budete mať pocit, akoby
ste sa rozprávali s priateľom. Spôsob, akým Alan pristupuje aj k svojim klientom. A preto tak
dôverujú jeho šikovným rukám. ✂

👉 Rezervujte si svoje miesto na sebastienacademy.com.



Už sa nebudete báť strihať dlhé vlasy. 

Už sa vám nebudú triasť ruky pri úprave fúzov.

Už nebudete strácať motiváciu.

💈Barbering si začnete konečne užívať a budete sa doslova tešiť, kto si tentokrát sadne do vášho
kresla.

S kariérou barbera nebudete mať núdzu o možnosť kreatívne sa prejaviť. Navyše, s Alanovým
workshopom povýšite svoje remeslo na úroveň profesionála. Alan odovzdáva svoje know-how cez
workshopy po celom svete a vďaka Sebastien Barbershop & Academy sa s ním môžete po prvýkrát
stretnúť aj u nás!

⚠ Ale pozor, jeho vášeň pre holičstvo je skutočne nákazlivá.

➡ Rezervujte si svoje miesto na sebastienacademy.com.

Nitra 2.4., a Praha 3.4. 2022.

“Každý deň v živote barbera je úplne iný,” to by vám potvrdil aj samotný Alan. Viete čo, opýtajte sa ho
na to rovno sami. Na všetko, čo ste sa kedy chceli dozvedieť ohľadom barberingu, ale nikdy nemali
odvahu sa opýtať, môžete TERAZ nájsť svoje odpovede v našom „Meet & greet“.

✂Ako si vybrať správne nožničky,

✂aké produkty odporúča na styling brady,

✂ako dlho mu trvalo vypracovať sa medzi top barbrerov vo Veľkej Británii,

alebo či začína deň v salóne šálkou espressa. ☕ Úprimne, opýtajte sa čokoľvek.

Vidíme sa 2.4. v Nitre a 3.4. v Prahe.

➡ Rezervujte si svoje miesto na sebastienacademy.com.



Nemusíte nosiť kárované vesty ani motýlika. Nemusíte mať dlhú bradu, ani tetovania. Nezáleží ani na
vašom veku a počte skúseností.

Pretože stať sa barberom nikdy nie je neskoro.

Stačí, ak ku nám na workshop prídete vyzbrojení slušnou dávkou zvedavosti a dobrej nálady.

A čo si naopak od nás odnesiete?

🏆 Certifikát o absolvovaní workshopu,

🎁 darčekový balík produktov značky RUGER od Alana Beaka,

📸 sadu jedinečných profesionálnych fotografií,

a skvelý pocit zo seba, že ste sa posunuli ďalej za svojím snom.

Tak čo vás brzdí?

Už čoskoro.  Nitra 2.4. a Praha 3.4. 2022.

➡ Rezervujte si svoje miesto na sebastienacademy.com.


