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KMS GAAT OVER HAAR EN DAT ZAL ALTIJD ZO BLIJVEN.

WE BLIJVEN TROUW AAN ONSZELF
DOOR TROUW TE BLIJVEN AAN WAT HET HAAR NODIG HEEFT
MET PRODUCTEN DIE DOEN WAT ZE ZEGGEN
EN VRIENDELIJK ZIJN VOOR DE PLANEET
JE BENT WIE JE BENT - EN DAAR STAAN WE VOOR
DUS ONGEACHT JE TYPE, TEXTUUR, VORM OF STIJL
WIJ HELPEN JOU JE HAAR TE DRAGEN ZOALS JIJ DAT WILT!

KMS – ALL ABOUT HAIR

WHAT WE
STAND FOR

THE STYLE 
COMMUNITY

COMMUNITY
AND 
EDUCATION

In onze KMS community komen stylisten van over de hele wereld samen om 
gezamenlijk te creëren, samen te werken, van elkaar te leren en te groeien.

WE STAY CONNECTED ONLINE ALWAYS.

Volg ons op YouTube - abonneer, deel, geef een comment, like – laat je  
inspireren en leer van stylist, tot stylist. Maak er deel van uit en abonneer je 
nu zodat je niets mist: youtube.com/kmspro

KMS Community leden leren altijd van elkaar - delen ideeën, ongeacht waar 
ze zich bevinden in de wereld. Deel uitmaken van de KMS Community opent 
de deur naar het maken van connecties met andere stylisten wereldwijd en 
biedt een platform om te inspireren en geïnspireerd te worden.

KMS PRO ON YOUTUBE 
Check het nieuwe KMS Pro YouTube kanaal. Maak je klaar om geïnspireerd 
te worden en te leren van onze community - van stylist tot stylist. We 
komen samen om te creëren, samen te werken, te leren en te groeien. 
Maak er deel van uit en schrijf je nu in zodat je niets mist.

Scan this code and 
visit us on YouTube.

A GLOBAL NETWORK OF STYLISTS

ARE ONE AND THE SAME



WIL JE INSPIRERENDE, CREATIEVE 
SESSIES ZONDER DAT JE DE DEUR UIT 
HOEFT? KIES VOOR WORKSHOPS DIE 
GERICHT ZIJN OP ZELF LEREN EN ONT-
DEKKEN – IN JE EIGEN SALON.

JOIN THE CONVERSATION 
Onze educatie gaat over haar, alle haartypes & alle texturen. Wij vieren haar 
van de strakste krullen tot de rechtste strengen. Daarom zijn onze sessies 
ontworpen als uitwisselingen en gesprekken. Doe mee, deel jouw kennis 
en standpunt. We willen net zoveel van jou leren als jij van ons. Intuïtief. 
Creatief. Relevant.

Of we het nu hebben over knippen, stylen of coole nieuwe manieren om 
producten te gebruiken - 
ONS DOEL IS OM JE TE INTRODUCEREN IN EEN COMMUNITY VAN GELIJK-
GESTEMDE DENKERS. EN DAN ZIEN WAT WE SAMEN KUNNEN ONTDEKKEN.

THE 
CREATIVE
SESSIONS 
2023

IN-SALON 
EDUCATION 

KMS FOUNDATIONS 
Welkom bij KMS! Deze sessie geeft een impressie van ons merk: maak de 
reis door onze filosofie, de techniek achter onze producten START. STYLE. 
FINISH. en de KMS Style Equation. Perfect voor elke ‘beginnende’ KMS-
salon.

KMS RECHARGE
Zit jij ook vast aan dezelfde 5 producten? Moet de batterij weer opgeladen 
worden? Laat je inspireren en krijg tips en tricks, wat kun je allemaal met 
onze producten en go all the way!

GET THE MOVES
Leer slimme, snelle en eenvoudige manieren om golven, krullen en textuur 
te creëren en breng beweging in het haar. Zorg voor modellen of werk op 
elkaar.

KMS CUTTING - WOMEN OR MEN SESSION
Women Session: Met een creatief model aan de slag met als inspiratie 
2023! Onze artist begeleidt jouw medewerkers voor een praktische avond 
waarbij trends centraal staan.

Men Session: Versterk je vertrouwen en vaardigheden op het gebied van 
mannenhaar: van klassiek tot trendy, van kort tot lang.
Onze artist verzorgt tijdens beide sessions een inspirerende demonstra-
tie op een door jullie geselecteerd model en begeleidt jullie tijdens de 
knipsessie op jullie eigen model. Zorg dus voor een demonstratiemodel en 
maximaal 6 modellen die in zijn voor een creative cutting.



OP ZOEK NAAR ONCONVENTIONELE EN 
INNOVATIEVE EDUCATIE IN EEN RELAX-
TE, CREATIEVE OMGEVING? GA VAN DE 
BASIS NAAR GEVORDERD KNIPPEN EN 
ONZE JAARLIJKSE CAMPAIGN.

ACADEMY 
EDUCATION 

IQ CUTTING METHOD – 2 DAGEN
Leer eerst ‘waarom’ en daarna ‘hoe’. Ontdek op techniek gebaseerd knippen 
voor stylisten op elk niveau. De meest gevraagde salon haarstijlen worden 
onderverdeeld in vier makkelijk te begrijpen stappen. Heb je deze in de 
vingers, dan volg je eenvoudig de weg naar geavanceerd knippen. Je krijgt 
vertrouwen en leert hoe je slimmer werkt, niet harder. Tijdens dit seminar 
werk je op mannequinheads. 

TOOLS TO BRING
Schaar, knipkam, föhnborstels, denman borstel, paddle brush, 9 verdeel-
clips plat, waterspuit, föhn met mondstuk.

FORMAT    KOSTEN
Seminar & workshop, 2 dagen  €475,-
Start-einde dag 1: 09.00 – 19.00 uur
Start-einde dag 2: 09.00 – 17.00 uur

APELDOORN  AMSTERDAM ANTWERPEN
zo 17-09-23 en  zo 12-03-23 en zo 25-06-23 en
ma 18-09-23 ma 13-03-23 ma 26-06-23

KMS CAMPAIGN SESSIONS 2023 – KMS ARTIST
In deze supertoffe knip & style sessie brengen wij de looks van de 
Campaign 2023 tot leven. Hoe is de style opgebouwd en welke 4 Step 
Cutting Systems moet ik gebruiken? Welke producten heb ik nodig en hoe 
vertaal ik het naar mijn salon?  Veel bruikbare technieken en looks waar 
je in de salon mee aan de slag kunt! Onder begeleiding van onze artists.
Je werkt tijdens deze sessie op een mannequinhead en je gaat 2 looks 
uitwerken.

TOOLS TO BRING
Schaar, knipkam, föhnborstels, denman borstel, paddle brush, 9 verdeel-
clips plat, waterspuit, föhn met mondstuk, krul en stijltang.

FORMAT    KOSTEN
Hands-on    €189,-
Start-einde: 10.00 – 16.00 uur

APELDOORN  ANTWERPEN
zo 16-04-23 zo 30-04-23

MASTERCLASS LONG HAIR – RICHARD LUCASSEN
Een Masterclass waar je letterlijk veel van opsteekt! Richard Lucassen is 
trotse eigenaar en Creative Director van de prachtige salon New Hairstyle 
in Spakenburg en al jarenlang gedreven artist voor Goldwell en KMS. Een 
ware haarkunstenaar, vooral als het gaat om lang haar en up-do’s. Richard 
laat je zien welke producten, tools en technieken je nodig hebt en hoe je ze 
toepast. Je krijgt veel tips en tricks en creëert zelf diverse looks, van klas-
siek tot bohemian. Word net als Richard een opsteekspecialist! Je werkt 
tijdens deze sessie op een mannequinhead. Deze blijft eigendom van Kao.

TOOLS TO BRING
Afdeelclips, puntkam, Mason Pearson borstel (of soortgelijk), krultang, 
stijltang.

FORMAT    KOSTEN
Demonstratie & workshop  €204,-
Start-eind: 10.00 – ±16.30

APELDOORN  ANTWERPEN
zo 02-04-23 ma 27-03-23



COMMUNITY SESSIONS
We vinden inspiratie in de wereld om ons heen en delen deze inspiratie met 
elkaar. We houden van eenvoudige, intuïtieve producten. We komen samen 
om een wereldwijd netwerk van stijl te creëren – om samen te werken, te 
leren en te groeien. En we blijven online altijd met elkaar in verbinding.

Stijl houdt ons dicht bij elkaar, waar we ook zijn

Wil jij ook ondergedompeld worden in KMS, in gesprek komen met KMS 
addicts, op de hoogte blijven van al het nieuws rondom KMS? Dan zien wij 
jou graag op één van de Community Sessions, gevuld met inspiratie en 
nieuws, hapje & drankje en gelijkgestemden!

Format    Kosten
Seminar    €74,- 
Start-eind: 18.30 – ±22.00

Amsterdam   Antwerpen
di 31-10-23   di 17-10-23

BECOME A PART OF IT!
Onze STYLE AMBASSADORS zijn onze in-salon KMS retail experts, team-
coaches en nieuwe producttesters.

Zij komen een paar keer per jaar samen om ons te helpen bij het testen van 
producten en concepten en zijn de eersten die onze nieuwe producten zien 
voordat ze de op de markt komen.

Zij zijn onze sterren van de toekomst, dus we coachen hen bij het opbou-
wen van hun eigen persoonlijke merken door middel van workshops over 
presentatie, wetenschap en coaching vaardigheden.

Het zijn getalenteerde, toegewijde, creatieve en inspirerende stylisten, die 
de volgende stap in hun carrière willen maken.

Als KMS STYLE AMBASSADOR is het jouw kans om te groeien als stylist en 
je salonteam mee te nemen naar een hoger niveau door je aan te sluiten bij 
onze KMS STYLE community.

DE KMS STYLE COMMUNITY IS EEN GROEPJE GESELECTEERDE STYLISTEN DIE 
CREATIEF DENKEN, EEN PASSIE HEBBEN VOOR HET OPLEIDEN VAN ANDERE 
STYLISTEN, EN HET BELANGRIJKSTE, ZE HOUDEN VAN KMS!

ALS KMS STYLE AMBASSADOR, ZUL JE:
• Als eerste exclusieve trend info krijgen
• Begeleiding krijgen over KMS producten & je presentatievaardigheden  
 aanscherpen
• Test & help je ons bij het ontwikkelen van onze nieuwste innovatieve  
 producten
 
KLINKT DIT VOOR JOU ALS DE PERFECTE ROL? PRAAT MET JE SALES  
CONSULTANT VOOR MEER INFORMATIE EN OVER ONZE VOLGENDE AUDITIES.

VERVOLG

ACADEMY 
EDUCATION 



AGENDA
2023

zo 12-03-23 Amsterdam IQ Cutting Method 09.00 – 19.00

ma 13-03-23 Amsterdam IQ Cutting Method 09.00 – 17.00

ma 27-03-23 Antwerpen Masterclass Long Hair -
    Richard Lucassen 10.00 – 16.30

zo 02-04-23 Apeldoorn Masterclass Long Hair -
    Richard Lucassen 10.00 – 16.30

zo 16-04-23 Apeldoorn KMS Campaign 
    Session ’23  10.00 – 16.00

zo 30-04-23 Antwerpen KMS Campaign 
    Session ’23  10.00 – 16.00

zo 25-06-23 Antwerpen IQ Cutting Method 09.00 – 19.00

ma 26-06-23 Antwerpen IQ Cutting Method 09.00 – 17.00

zo 17-09-23 Apeldoorn IQ Cutting Method 09.00 – 19.00

ma 18-09-23 Apeldoorn IQ Cutting Method 09.00 – 17.00

di 17-10-23 Antwerpen Community Session 19.00 – 21.30

di 31-10-23 Amsterdam Community Session 19.00 – 21.30



#kmshair

kmshair.com

KMS is part of Kao Salon Division.

INSCHRIJVEN EN 
BELANGRIJKE INFORMATIE
INSCHRIJVEN
Onze seminars zijn vaak snel volgeboekt. Reageer dus snel! 
 
Je kunt je inschrijven via e-mail.
NEDERLAND: education.nl@kao.com BELGIË: education.be@kao.com

Vermeld bij inschrijving via e-mail duidelijk alle gegevens van de salon en alle 
benodigde gegevens van de betreffende seminars.

LET BIJ HET INSCHRIJVEN OP DE VOLGENDE PUNTEN:
• Alle vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief btw, mits anders vermeld.
• Neem je eigen werkmateriaal en - indien nodig - een geschikt model mee.

VRAGEN?
Voor vragen over inschrijvingen,  seminars, virtual sessions of planning 
mag je ons een whatsapp sturen:
Nederland +31(0) 6 22 80 27 60
België +32(0) 49 22 56 810

VERHINDERD?
Door de grote belangstelling voor onze seminars kunnen er wachtlijsten ontstaan. Sta je ingeschreven, 
maar ben je onverwacht verhinderd? Dan verzoeken we je dit tijdig te melden. Wij kunnen dan 
iemand van de wachtlijst plaatsen voor de betreffende cursus. Meld je dit te laat of zelfs helemaal 
niet, dan lukt het ons niet om de geannuleerde cursusplaats op te vullen. Daarom hanteren wij de 
volgende annuleringsregeling: bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus bedragen 
de kosten 50% van het cursusbedrag. Bij annulering tot een week voor aanvang van de cursus vindt 
geen restitutie van het cursusbedrag plaats. In dit laatste geval is deelname van een plaatsvervanger 
toegestaan. Indien je een in-salontraining binnen 14 dagen voor de trainingsdatum annuleert, dien je er 
rekening mee te houden dat we 50% van de waarde van de in-salon training als annuleringskosten in 
rekening kunnen brengen.

KMS OFFICE   POST
NEDERLAND & BELGIË   NEDERLAND & BELGIË
Berkenweg 7    Postbus 2066
3818 LA  Amersfoort   3800 CB  Amersfoort

PHONE     E-MAIL
NEDERLAND +31 (0)85 486 44 00  NEDERLAND info.nl@kao.com
BELGIË +32 (0)78 484 186  BELGIË info.be@kao.com


