Look by Linns Lash Lift
Lash Lift är den senaste trenden av skönhetsbehandlingar.
Lash Lift ger kundens fransar ett fint lyft med lång hållbarhet.

Behörighetskrav: Inga behörighetskrav
Kurslängd: 1 dag 09:00-16:00
Startkit: Eleven får ett startpaket och teorimaterial (värde ca 2.600kr)
Kursplan: Teori och praktik
Anmälningsavgift: 5.500kr inkl. moms (ingår i beloppet).
Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokad kurs.
Kursavgift: 5.500kr inkl. moms

Kursdag
Kl. 09:00-11:00
Gemensam teori: Genomgång av produkter och praktiskt arbete.
Kl. 11:00-13:00
Läraren visa praktiskt arbete på modell.
Kl. 13:00-13:45
Lunch.
Kl. 13:45-15:45
Eleven arbetar praktiskt på 1st modell.
Kl. 15:45-16:00
Sammanfattning av dagen, feedback för utveckling och utdelning av certifikat.

Viktig information:
Eleven ordnar själv 1st modell till kursen. Modellen ska inte ha fransförlängning sedan
tidigare samt inte ha känsliga ögon som tåras lätt.
Att arbeta som stylist kräver bra syn. Ta med glasögon vid behov.
För att säkra sin plats skall eleven betala en anmälningsavgift på 4.500kr.
När anmälningsavgiften är betald får du bekräftelse via mail att du är antagen.
Anmälningsavgiften måste vara inbetald senast 2 veckor innan kursstart.
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka ifall kursen avbokas.
Eleven får ett startkit under utbildningen. I startkittet finns produkter för 15st
behandlingar. Vi rekommenderar ett behandlingspris på 595kr.
Prisexempel: 595kr/ behandling x 15st kunder = 8.925kr.
För att snabbt komma igång med arbete efter utbildning rekommenderar vi att eleven
gör några investeringar. T.ex. massagebänk, lampa, en stol som är höj- och sänkbar och
en vagn för produkter. För bästa belysning rekommenderar vi Glamcor som finns i vår
webshop www.lookbylinnstore.se.
Efter avslutad och godkänd kurs erhåller eleven ett internationellt certifikat.
Eleven kan direkt ta kunder efter avslutad utbildning.
Som elev hos Look by Linn har man alltid 10% rabatt i vår webshop.
Då vi vill fokusera på våra elever arbetar vi med mindre grupper, begränsat med antal
platser

Look by Linn grundades av Linn Jeppsson år 2013 och har idag sin huvudsalong och skola i
Halmstad.
Linns stora passion för skönhet och perfektionism ligger till grunden för Look by Linn.
Hon har en bred kunskap inom skönhetsbranschen som nagelterapeut, makeupartist,
hårstylist, brynstylist och fransstylist. Hon har med stilsäkerhet visat att skapande och
lärande är hennes stora styrka. Linn debuterade som internationell domare i
fransförlängning år 2016 och är numera både föreläsare och domare i Sverige samt
internationellt.
Linn driver idag Sveriges största skönhetsskola inom fransförlängning och har prisbelönta
lärare och ett gediget kursmaterial till sina kurser.
Look by Linns skolor har 19 st lärare både i Sverige och internationellt som alla brinner för
yrket samt lägger stor fokus på elevcoachning. Look by Linns lärare uppmärksammas
internationellt och blir frekvent inbjudna som både domare och föreläsare runt om i världen.
Look by Linn erbjuder en god sammanhållning mellan lärare och elev och har en aktiv
elevgrupp med över 1000 elever. Vi använder alltid kvalitativa och beprövade produkter samt
har fokus på support och feedback för varje elev. Vi tar vår uppgift att leda eleverna rätt inom
skönhetsbranschen på stort allvar och strävar efter att ge våra elever god självkänsla.
Visionen var att skapa en gedigen grundutbildning för den som ville starta sitt nya yrke som
en professionell fransstylist. Erbjuda en bra support för eleverna både under och efter sin
utbildning och få dem att känna sig trygga som fransstylister.
Look by Linn vill uppmärksamma och hylla sina duktiga elever och därför anordnas årligen
den populära Look by Linn Awards. Dagen fylls med föreläsningar och workshop och
avslutas med en galamiddag och prisutdelning där bla. Teacher of the Year, Student of the
Year, Lash Design of the Year och hederspriset Sofies Stjärna delas ut. Utifrån dina
publiceringar av egna arbeten på sociala medier, där du taggat din lärare samt #lookbylinn
kan vi följa din utveckling och kanske blir det just du som hyllas och blir nästa Student of the
Year.
Som elev har du även tillgång till vår ständigt växande elevgrupp på Facebook, där samtliga
Look by Linns lärare och elever finns samlade för att dagligen bolla idéer och stötta
varandra. Look by Linn har en av Sveriges populäraste webshoppar där det egna märket
Look by Linn säljs. Inom denna produktserie arbetas det ständigt fram nya produkter i bästa
kvalitet. Alla våra elever får 10% rabatt på sina priser i vår webshop.
Hjärtligt välkommen till oss på Look by Linn.
Med vänlig hälsning,
Linn Jeppsson

