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Välkomna till ännu en höst tillsammans  
med oss på Baldacci!
 
Denna höst har vi fokuserat på de kurser som är mest 
populära bland er frisörer.

Vi kommer att delta på Highlights i Stockholm  
20-22 september, där vår hedersgäst är Candy Shaw, 
grundaren av Sunlights Balayage.

Vi kommer även presentera våra andra fantastiska  
varumärken som Olaplex, evo, #mydentity, Björk och 
sist men inte minst vårt kanske mest exklusiva  
varumärke O&M. Vi hoppas såklart att vi får träffa er 
alla där, det kommer bli en succé!

Vi kommer köra en Tour där vi presenterar våra varu-
märken Olaplex, Malibu C, & Fabuloso pro. Håll utkik 
efter städer och datum, detta presenteras lite längre 
fram. 

Välkomna!

”Baldaccis utbildningsteam består av ett  
gäng kreatörer som brinner för utbildning.  

kunskap samt 
för att kontinuerligt vårda vår relation till dig  

som partner”

Förord  
AV VERONICA LUNDIN
Utbildningsansvarig

VERONICA LUNDIN 
veronica@baldacci.se

0704 - 411 969

Utbildningsansvarig på Baldacci och 
driver egen salong i Stenungsund. 
Hon har ett ständigt en leende på 
läpparna och älskar att prata färg och 
företagsutveckling. Veronica är också 
grundaren av Baldaccis Wellness- 
koncept.

business & wellness

@veronicalundin78

MALIN GUSTAFSSON 
malin.gustafsson@baldacci.se

0708 - 498 672

Frisör med 10-års erfarenhet som 
älskar att få vara kreativ och ta ut 
svängarna lite extra när det gäller 
färg. Malin varvar salongsjobb i 
Stockholm med att utbilda i främst 
#mydentity och evo.

färg i alla dess toner

@hairstylebymalin

Lär känna oss mer här 



KARIN SALEH 
karin@baldacci.se
0702 - 055 700

Frisör och makeupartist med över 10 
års erfarenhet av utbildning. Tidigare 
jobbat på salong i kombination med 

bästa med yrket är att få inspirera fri-
sörer i sitt färg-tänk, samtidigt som att 
själv få utvecklas ihop med kunderna. 

pasteller, blonda toner  
& färgkorrigeringar

@karinsaleh

AMANDA KUPARI 
amanda@baldacci.se

0703 - 932 425

Glad och energisk norrlänning som 
numera bor i Stockholm. Amanda 
jobbar halvtid på salong och halvtid 
som färgtekniker, något som hon 
beskriver som ”det bästa av två  
världar”. Hon älskar att förenkla och 
inspirera frisörernas vardag. 

färgtekniker & färgrecept

@amandakupari

CILLUF WINKVIST 
cilluf@baldacci.se
0705 - 119 011

Kreativ skåning som älskar all typ av 
färg & form. Frisör och makeupartist 
med över 10 år i branschen som färg-
tekniker. Hon brinner för att ständigt 
lära sig nya saker & att få dela med 
sig av kunskapen på ett kul sätt.

kemi, styling &  
problemlösning

@cillufwinkvist

CAROLINE JÄDERBLOM 
caroline@baldacci.se

0707 - 540 145

Frisör och utbildare med stor passion 
för hårets kemi och produkters inne-
håll. Utbildar i Olaplex och Malibu C 
och är även aktiv med support i våra 
forum. Caroline har lång erfarenhet 
av frisöryrket och tycker om att dela 
med sig av sin kunskap. 

@c_mr_j

KLAS HJÄLMBERG 
klas@baldacci.se
0736 - 605 470

Stockholmsfödd värmlänning som  
numera är bosatt i Göteborg. Klas 
jobbar som brand manager för  
#mydentity och evo. Han varvar 
kontorsjobb med kurser, resor och 
utbildningar. 

styling & färg

@klashjalmberg

MATILDA KARLSSON 
matilda@baldacci.se

0700 - 768 100

Glad Balayage-expert och färgtek-
niker från Göteborg. När Matilda 
inte utbildar jobbar hon på salong i 
centrala Göteborg. Det bästa med att 
få utbilda är att man själv inspireras 
och utvecklas av andra.

färg & balayage

@matildakarlsso

kemi

Mammaledig



Håll utkik  

efter vårt  

turnéschema!



Baldacci on tour 
Nu ger vi oss ut på turné för att träffa just DIG, i din stad.

Går det att påverka utgångsläget inför färgningar? Förbättra hårets kvalité?  
Förlänga hållbarheten på hårfärgen mellan frisörbesöken?  

Få färgen att se fräsch ut längre? Svaret är JA.

På Baldacci är vi experter på produkter som vi själva kallar för frisörens verktygslåda. 

Vi presenterar Olaplex, Malibu C och fabuloso pro, produkter som kommer  
att förändra både din och din kunds vardag. 

 
Malibu C skapar en ren canvas och tar skonsamt bort pigment utan att skada håret.

Olaplex länkar ihop svavelbindningarna med sin unika patenterade molekyl.
Fabuloso pro ger dig möjligheten att förlänga känslan av ett nyfärgat hår. 

Vi ser fram emot att träffa dig och dela med oss av våra tips & tricks. 
Tillsammans skapar vi en enklare vardag! 



”Man får aldrig 

en andra chans  

att göra ett  

första intryck”

- Veronica



Att få ett trevligt bemötande och proffsig service är en känsla och upplevelse som vi 
alla är beredda att betala lite extra för!  

Hur  du dig själv och din salong?
Vad får kunden för upplevelse hos dig?
Hur kommunicerar du med dina kunder? 

Veronica ger dig verktygen till hur du kan tänka i din yrkesroll och i din salong.  
Du kommer garanterat komma tillbaka med ”nya” ögon - redo att tänka nytt!

KURSLÄNGD 
09.00-11.00
 

PRIS 
595 krGBG: 14/10             

Utbildare: Veronica Lundin 





Utbildare: Matilda Karlsson 

Utbildare: Annelie Lövgren

 STEG 1

 STEG 2

På den här kursen får du verktygen för att ta din balayageteknik ett steg längre!  
Vi går igenom två vanliga problem som vi ställs inför dagligen: Hur du konverterar 
folieslingor till en balayage tillsammans med low lights och gråhårstäckning i  
samband med balayage.

En grundläggande utbildning i vad Balayage är och när man väljer att göra en  
Balayage. Vi går igenom blandningsförhållanden, placeringstekniker, tips & tricks.  
Vi går också igenom den stora skillnaden mellan foliyage, frihandsmålning och fransk  
balayage, som är grunden till all balayage vi lär ut. 

GBG: 10/9, 2/10              

GBG: 24/10, 18/11          
STHLM: 2/10, 12/11       

TA MED 
Fön, borste, 
pinnkam 

KURSNIVÅ 
Steg 1 

KURSLÄNGD 
10.00-17.00 

PRIS
2795 kr  

TA MED 
Fön, borste, 
pinnkam 

KURSNIVÅ 
För dig som  
gått steg 1 

KURSLÄNGD 
10.00-17.00 

PRIS 
3495 kr 



WELLNESS



Längtar du till nästa Wellness Experience?

Nu erbjuder vi Wellness Light - samma sköna, utvecklande och lärorika koncept men 
på hemmaplan. Vi skräddarsyr det perfekta upplägget för just er salong där vår PT 
Mark Anthony Veronica pratar 
om business och salongsutveckling.
 
Wellness Light är helt enkelt ett bra tillfälle för att umgås utanför salongen. 
 
Mer information om priser och upplägg, maila till veronica@baldacci.se.

 EN INVESTERING I DIG SJÄLV



Color Intro TEORI & HANDS-ON

Är du nyfkien på original minerals hårfärg och är intresserad av att få veta mer om 
denna unika färgserie? Är du ny i O&M-familjen?
Behöver du en uppfräschning och vill ta chansen att träffa nya kollegor i branschen? 
Då är denna introkurs perfekt för att lära känna varumärket, få kreativ färg- 
inspiration och upptäcka fördelarna med den senaste generationens hårfärg.

För att få ut det mesta av denna kurs bör du ha jobbat med O&M  
CØR.Color i något år och bekantat dig väl med vårt färgsystem.  
Kursen passar dig som vill fördjupa dina färgkunskaper, både inom  
kemi & färgkorrigering samt problemlösning.

 
colorist!

TEORI & HANDS-ON

TA MED 
Pinnkam, clips, 
borstar, fön,  
stylingverktyg 

KURSNIVÅ 
Avancerad  

KURSLÄNGD 
10.00-17.00
 

PRIS 
3995 kr

TA MED 
Pinnkam, clips, 
borstar, fön,  
stylingverktyg 

KURSNIVÅ 
Introduktion

KURSLÄNGD 
09.30-17.00
 

PRIS 
Kostnadsfri

GBG: 8-9/10, 19-20/11          
STHLM: 15-16/10       
MALMÖ: 22-23/10

GBG: 3/9, 21/10, 12/11 
STHLM: 19/11 
MALMÖ: 5/11

2 DAGAR





Baldacci frukost är till för att nätverka med frisörkollegor!  
 
Våra populära frukost-träffar innehåller mer än bara oemotståndligt god frukost, vi  
delar också med oss av den allra senaste informationen om vad som händer i  
branschen och hos oss på Baldacci Haircare.

GBG  
4/10

MALMÖ 
4/10

 MED BALDACCI

STHLM 
4/10

TA MED 
Glatt humör, 
omättad hunger 

TID 
08.00-09.30
 

PRIS 
Kostnadsfri





 
välkommen på #mydentity Color intro. #mydentity är en färg som inte lämnar något åt 
slumpen. Från fantastiska nyanseringar och balayageblekning till en väldigt trygg färg  
när du behöver bra gråhårstäckning. #mydentity täcker alla behov.

#mydentity Color Intro är en teori- & hands-on kurs för dig som vill lära dig allt  
om #mydentitys färger och blekningar.

Under kursen går vi igenom färgteori, färgsystemet, nyttiga tips och ger dig all 
kunskap du behöver för att lyckas med #mydentity.

Color Intro  TEORI & HANDS-ON

TA MED 
Pinnkam, clips, 
borstar, fön,  
stylingverktyg 

KURSNIVÅ 
Introduktion

KURSLÄNGD 
09.30-17.00
 

PRIS 
Kostnadsfri

GBG: 1/10     
STHLM: 24/10 







fundamentala kurser och kreativa utbildningar. Kurserna hålls i Sverige eller utomlands. 
Vissa kurser går också att genomföra på salongen. Alla kurser håller hög nivå och  
genomsyras av kunskap och humor. 

Intresserad? Maila till klas@baldacci.se för mer information. 

fundamental

knowledge master
evo product knowledge

blow-it-out
fundamental styling

cut a long story short 
fundamental medium-long  

hair cutting

cream of the crop
fundamental short hair cutting

over the rainbow
fundamental fab pro mixology  

& techniques 

sir mix-a-lot
fab pro & staino product knowledge

creative placement
fundamental staino techniques

creative

advanced hair craft
creative styling

cutting edge
creative male cutting

chop it like it’s hot 
creative female cutting

the stylist diaries
creative photography workshop



I dag består varumärket Olaplex av 6 produkter, som baseras på en unik tekonolgi  
som återkopplar svavelbidningarna i håret.   
 
Workshopen vänder sig både till dig som har arbetat med Olaplex tidigare men också 
till dig som är intresserad av att börja arbeta med produkterna. Du kommer att få fördjupad 
kunskap inom kemin, lära dig nya sätt att effektivisera ditt arbete på och hur du kan  
använda Olaplex i alla dina kemiska behandlingar. 

BY OLAPLEX

Kombinationen med Malibu C och Olaplex är verkligen en vinnande duo.  
Vi skräddarsyr en workshop efter dina behov och önskemål. 
Intresserad? Maila till caroline@baldacci.se.



Malibu C ger dig de bästa förutsättningarna för att skapa en ren canvas. 

Vi utsätts ständigt för oxidativa ämnen: bl.a. i luften runt omkring oss och i duschvattnet, 
som innehåller skadliga mineraler och metaller. Malibu C avlägsnar dessa på ett  
skonsamt sätt med hjälp av C-vitamin. 

Trenden att byta hårfärg är större än någonsin och därför blir kraven högre på er  
frisörer att skonsamt kunna avlägsna gammal färg. Malibu C ger er en enklare vardag.
Intresserad? Maila till caroline@baldacci.se  

BY MALIBU C



Denna kurs är till för dig som vill ta dina kemikunskaper till nästa nivå. 
En heldagskurs om hårets anatomi och fördjupad kunskap om de kemiska 
behandlingarna vi utför. Kursen kommer att ge dig viktiga verktyg och ökad kunskap 
om hår och det vi arbetar med varje dag på salongen.

Hår

Intresserad? För mer information, priser, upplägg samt datum, maila till  
caroline@baldacci.se.

”När man vet 
varför, är det lätt 

att förstå hur”

- Caroline



O&M och lär känna produkterna samt dess innehåll. Vi delar med oss av tips och 
tricks på hur du kan använda produkterna på bästa sätt för att öka din omsättning  
på salongen. 

BY O&M

samt dess innehåll. Vi berättar om historien bakom Björk och vårt unika miljöengagemang. 
Vi delar med oss av våra tips och tricks på hur du kan använda produkterna på bästa
sätt. Känner du dig trygg med produkterna, kan du också öka din försäljning.

BY BJÖRK



Avbokningsregler:  
Alla bokningar är bindande. Eventuella avbokningar måste ske senast 10 dagar före kursstart, 
annars debiteras 50% av kurskostnaden eller 200 kr vid gratiskurser. Vid utlandskurser samt 
wellness är anmälan bindande från anmälningsdatum. 
 
Avbokning görs till: veronica@baldacci.se

BALDACCI HAIRCARE

Hur bokar jag in mig på kurserna?
Boka i första hand dina kursplatser via 
baldacci.se/utbildning -
tion om kurserna och möjlighet att boka 
online) eller via din säljare.

Säljare        Mobil-nr  Distrikt  

Emil Nilsson       0704 - 84 82 40 Skåne (södra), Blekinge (västra)   

Stefan Methander       0700 - 03 97 02 Skåne (norra)      

Marie Ajnefelt       0700 - 03 97 01 Småland och Blekinge (östra) 

Alexander Larsson           0707 - 66 22 67 Göteborg (östra), Partille, Skaraborg och Bohuslän

Mattias Kihlgren       0707 - 31 96 00 Göteborg city och Hisingen  

Camilla Mattsson       0704 - 55 92 41 Göteborg (västra), Halland och Älvsborg 

Richard Johansson         0700 - 90 58 14 Sörmland, Östergötland och Södermanland

Eric Henriksson       0737 - 46 40 40 Stockholm (södra), Södertälje och Nynäshamn

Malin Goldman       0704 - 55 86 66 Stockholm city

Thomas Stolt       0708 - 87 86 66 Stockholm (norra), Hälsingland, Gästrikland och Uppland

Noel Stanley       0707 - 88 20 44 Västmanland, Värmland, Dalarna och Närke

Cristofer Abrahamsson      0704 - 84 81 40 Norrland och Jämtland 

Daniel Molin       0722 - 00 85 55 Försäljningschef Sverige


