
 

 

 

Školení Step by Step 
 

Chceš být součástí školení? Chceš své čerstvě nabyté zkušenosti 

uvést v praxi? 

Pak je toto školení nachystáno právě pro Tebe!!! 

 

První ostravský Barber shop Dream Men tě zve k sobě na celý víkend 

workshopu, kde budeš barberem právě TY. Za pomoci dvou zkušených holičů 

půjdeš krok za krokem k dokonalosti své práce a službě pro své klienty. 

 

Co tě teda vlastně čeká a co si vzít s sebou? 

 

 Veškeré pracovní vybavení (nůžky, hřebeny, kartáče, břitvu atd.) 

 Strojek s přeskočnou páčkou (na značce nezáleží) 

 Dobrou náladu a šikovné ruce 

 2 500 Kč za které dostaneš obrovský balík produktů v hodnotě 5 000 Kč, 

které si odvezeš s sebou domů ke své práci. Co obsahuje, se dozvíš dole 

pod programem. 

!!! Pozor cena workshopu neobsahuje balík produktů, který je jen tvůj a platí 

se až na místě. 

Všechno ostatní ti dodáme my nebo firma MJC  - Zlín spol. s r.o., která je 

hlavním partnerem tohoto školení a distributorem profesionálního 

kadeřnického vybavení a materiálu pro ČR. 

 

Cena workshopu:   6 990 Kč  
(V ceně je zahrnuto ubytovaní pro 1 osobu se snídaní, školení, materiál potřebný k práci, 2x model) 
Hotel je umístěn v blízkosti Dream Men barber shop, cca 10minut chůze nebo lze parkovat 

na parkovišti přímo u firmy. 



Platbu prosím proveďte na účet: 7770912008/5500 a do zprávy pro 

příjemce uveďte své jméno a příjmení. 

 

Na výběr máš ze dvou termínů: 

28.3. – 29.3. 2020 

nebo 

18.4. – 19.4. 2020  

 

Jak se mohu přihlásit? 

 

Přihlášky posílejte na e-mail: dalibor@dream-men.cz 

V přihlášce prosím uveď Tvoje jméno a příjmení, vybrané datum workshopu 

a Tvůj telefonní kontakt. 

 

Více informací: 
Dalibor Strouhal 
+420 775 629 777 
www.dream-men.cz 
www.mjczlin.cz 

mailto:dalibor@dream-men.cz


PROGRAM WORKSHOPU 

SOBOTA:  

11:30  Sraz na Dream Men Barber shop Ostrava  

 

12:00  Zahájení školení barbers Dalibora a Aleše. 

Pánové z Dream Men ti předvedou, jak se to u nich na shopu dělá ve vší parádě. 

Každý ostříhá a oholí jednoho z modelů a ukáže ti, jak udělat full servis kolem 

klienta (kompletní střih, masáž hlavy, úprava obočí, opálení uší, úprava vousu či plnovousu, 

napařování horkým ručníkem, holení břitvou, ošetření pokožky, masáž obličeje, volba správných 

šamponů, kosmetiky a stylingu). 

 

14:00  Přichází tvůj čas!!! V tuto chvíli vstupuješ za křeslo TY! 

V následujících hodinách budeš stříhat, holit břitvou, opalovat uši, provádět 

masáže a dělat vše, co se od profi barbera čeká. (Ale neboj, kluci tě neopustí, zůstanou 

s tebou a jsou ti k ruce, jak budeš potřebovat.) 

 

18:00  Ukončení školení, shrnutí práce dnešního dne a posléze přesun 

na hotel. Ale pozor, zde náš den ještě nekončí.   

Chceme ti ukázat mnohem víc, než že umíme stříhat. Jsi přece v Ostravě, 

v železném srdci České republiky, a tak by byla škoda nevyrazit někde společně 

na večeři a dobré pivo. Kde jinde také můžeš upustit páru a emoce po 

celodenní práci? 

 

NEDĚLE: 

10:00  Přejeme ti dobré ráno na Dream Men Barber shopu, a jestli máš 

chuť na druhé kafe, teď ho ještě stihneš, a mezi tím se seznámíš se svým dalším 

modelem na full servis.  

 

10:30  Tak jde se na to, dáme si to spolu celé ještě jednou, ať to 

nezapomeneš, popřípadě ať vyladíme nějaké ty mouchy. 

 

14:00  Ukončení školení, předání certifikátů o školení a pak už jen cesta 

domů a mávání kapesníky.    



 

 

 

MATERIÁL 
 

Luxina: 

 Maska Purify (kód: 1031; 250 ml)    329 Kč 

 Modeling wax pomade (kód: 1011; 100 ml)  314 Kč 

 Beard oil canapa (kód: 1042; 30 ml)   401 Kč 

 Kolínská Expression (kód: 1023; 200 ml)                          865 Kč 

 Volume Grooming (kód: 1037; 250 ml)                             485 Kč 

 Tonikum Serenoa (kód: 1046; 100 ml)                              445 Kč 

 Sapone barbra mýdlo na holení (kód: 1032; 600 ml)    559 Kč 

 Beard balsam (kód: 1035; 50 ml)                                       346 Kč 

 



XFLEX:  

 Matte Holding (kód: 2258; 100 ml) 261 Kč 

 Glaze spray (kód: 2271; 200 ml)  211 Kč 

 

 

 

EVOLUTION: 

 Ice šampon (kód: 2717; 1000 ml)  229 Kč 

 

 

 

 

MEDAVITA: 

 Remedy (kód: 504205; 200 ml)   405 Kč 

 

 

COTRIL: 

 Glue (kód: 6530; 75 ml)  194 Kč 

 

 

 

Materiál v hodnotě 5.044 Kč  

Cena pro Tebe pouze v rámci 

workshopu: 2.500 Kč 

 


