PARMA 2018
WORLD WIDE HAIR TOUR
26 - 29 MAJ

WORLD WIDE
HAIR TOUR
Davines WORLD WIDE HAIR TOUR är ett unikt
tillfälle att få möta likasinnade och kreativa
frisörer från hela världen.
Våra stylister på scen kommer att dela med
sig av deras senaste idéer och trender.
The World Style Contest kommer även att ta
plats under detta tre dagars event - det ger
chansen till oupptäckta talanger från hela
världen att få visa upp vad de kan.
Men allra viktigast är WWHT en mötesplats för
salonger från hela världen som delar samma
vision och livsuppfattning. Det är därför
Davines alltid väljer att lägga eventet i en stad
som de tror kan erbjuda mest inspiration vid
just den tidpunkten.

EFTER LONDON,
OCH LOS ANGELES
KOMMER WORLD WIDE HAIR TOUR
TILL ITALIEN,
TILL FÖDELSESTADEN
FÖR DAVINES:

PARMA!

PARMA
PLATSEN ATT VARA PÅ MAJ 2018
Parma är en liten stad där du kan insupa
atmosfären av en liten storstad. Du ﬁnner
konstnärliga mästerverk, stora grönområden
och skatter från olika århundraden.
Parma är inte bara en stad med musikaliska och
kulturella traditionen – du ﬁnner även varierade
landskap, ﬂoden som rinner genom staden,
bergen, slott, medeltida kyrkor, typiska lokala
maträtter – ja det ﬁnns något för alla.
Under majmånad berikas staden av festivaler
och kulturella event.
Vänligen observera att vi kommer bo på Uappala
Grand Hotel i Salsomaggiore som ligger ca 4 mil
från Parma.

DAVINES
VILLAGE
EN HYLLNING TILL HÅLLBARHET
WWHT18 kommer att hylla en milsten i Davines
historia – nämligen The Davines Village!
Inom bara några månader så kommer
Davines nya hållbara hem stå klart i Parma.
Med en total yta på 77 000 kvadratmeter
så kommer själva byggnaden ta upp 11 000
kvadratmeter och bestå av två stora byggnader
samt ett växthus. Davines Village är designat
av Matteo Thun och omges av en 33 000
kvadratmeter stor trädgård skapad av Patrice
Taravella. Både Matteo och Patrice står för de
värden som Davines värderar högst: hållbarhet,
ett samspel mellan människan och naturen
samt en humanistisk inställning till hur vi
bedriver vår verksamhet.

PROGRAM
26 - 29 MAJ 2018
LÖRDAG 26 MAJ

MÅNDAG 28 MAJ

Ankomst Italien
Fri kväll

Show
Lunch
Show
Get together dinner + Party

SÖNDAG 27 MAJ
Besök på Fidenza Shopping Village
Drink med svenska gänget på hotellet
Välkomstmiddag

TISDAG 29 MAJ
Show
Hemresa
Under resan kommer vi vid ett tillfälle att
besöka Davines Village – mer information
om tid kommer närmare resan!

EVENT
VENUE

WELCOME
DINNER

Palacassa kommer att vara värd för WWHT18.

Välkomstmiddagen kommer att vara en hyllning
till nya Davines Village – ett tillfälle att ﬁra denna
viktiga milstolpe i företagets historia.

En dynamisk och modern lokal som erbjuder
avancerad och innovativ teknik och fantastisk service.
Det är ett kongresscenter med en utställningsyta
om 17 000 kvm, det ﬁnns scen, fyra stora skärmar,
parkering, restaurang och wi-ﬁ.
Palacassa kommer att transformeras för att passa
våra behov och blir en stor teater och sedan en
fantastisk lokal för vårt Get Together Party.

GET TOGETHER
DINNER+PARTY
Temat för kvällen är ”Music” och kommer att
var nyckelordet för denna minnesrika kväll.
Njut av Davines party till tonerna av DJ, band och
artister som uppträder ”live” – denna kväll kommer
du att minnas länge!

ANGELO
SEMINARA
Fyrfaldig vinnare av British Haridresser of the Year
och Davines International Artistic Director sedan
2011 – ett samarbete som har gått från klarhet till
klarhet under åren tack vare gemensamt synsätt.
Rollen som Artistic Director gör att vi ser Angelo på
internationella event så som World Wide Hair Tour
och Hair on Stage. Han tar även kontinuerligt fram
kollektioner i Davines namn.
Angelo söker alltid inspiration i naturen och älskar
att utmana sig själv genom att använda olika typer
av struktur och ﬁnish.
Seminara jobbar kontinuerligt med de stora livstilsmagazinen runt om i världen – så som Vogue,
Vanity Fair UK, Harper’s Bazaar UK, Muse, Mixte,
Dazed and Confused, Another Man, Numéro Japan.

ALLILON
Ett utbildningsfokuserat team som står för den högsta standarden av utbildning. Företaget grundades 2008
av Johnny Othona och Pedro Inchenko. De är kända för sin ständiga förnyelse och sin lojalitet till sitt hantverk.
De erbjuder en omfattande rad av olika utbildningar både på sin akademi i London och internationellt.

DET BÄSTA
WORLD STYLE
AV DAVINES
CONTEST
INTERNATIONELLA
STYLISTER

WSC ger frisörer chansen att visa upp sin stil och
kreativitet och få internationell uppmärksamhet när
de tävlar mot ﬁnalister som kommer från olika delar
av världen.

Shower och seminarer från några av de bästa
namnen inom den internationella frisörvärlden.

STAY TUNED!
FÖLJ OSS PÅ DAVINES INTERNATIONELLA
FACEBOOK FÖR MER INFO OM VILKA SOM
KOMMER ATT STÅ PÅ SCEN.

PRIS

VIKTIG INFORMATION

Pris: 11500 kr
(med reservation för justering vid valutaförändring).

Hotellet: då Parma är en liten stad och detta är ett
stort event så ﬁnns det inte hotell som räcker till
för alla i Parma. Den svenska gruppen kommer
därför att bo i Salsomaggiore som ligger ca 4 mil
från Parma. Vårt hotell heter Uappala Grand Hotel
och är enligt italienska mått ett femstjärnigt hotell.

I priset ingår:
Besök Davines Village, shoppingtur, välkomstdrink
med svenska teamet, oﬃciell välkomstmiddag
(söndag), show (måndag/tisdag), lunch(måndag),
get together dinner (lätt buﬀé) och PARTY!
3 nätters boende inklusive frukost (del i dubbelrum
på Uappala Grand Hotel i Salsomaggiore).
Observera att hotellet inte ligger i Parma men
att transfer ingår till alla olika event.
I priset ingår ej: ﬂyg, vissa luncher och middagar.
Anmälan är bindande och en avgift på 3000 kr
faktureras vid anmälan. Denna summa dras
sedan av på totalbeloppet 11500 kr. Slutbeloppet
faktureras med 30 dagars kredit den 28 januari
2018. Vid avanmälan krävs läkarintyg för att få
resan återbetald av ditt försäkringsbolag.
(OBS! Kolla din reseförsäkring.)

Du bokar själv ditt ﬂyg! De ﬂygplatser som ligger
närmast Parma är Milano (Linate eller Malpensa)
eller Bologna. Man kan sedan enkelt ta sig vidare
med tåg till Salsomaggiore där vårt hotell ligger
(det tar ca 1 timma och 40 minuter).
Davines Sverige kommer att ordna med en buss
från Milano Centralstation som avgår ca 14.00
den 26 maj och tar oss till hotellet. De som väljer
denna service kan även åka med bussen tillbaka
den 29 maj på eftermiddagen. Observera att
man måste själv ta sig till centralstationen.
Väljer man att ﬂyga andra tider eller till Bologna
så ﬁnns inte denna service utan man måste
själv ta sig till hotellet.

Davines säljare:
Ulf Åstedt 0703-491905
Johan Aronsson 0702-748500
Christer Gustavsson 0708-491906
Kim Rydstedt 0734-399991
Leif Goldstein 0703-491903
Heinz Ädel 0703-786660
Gustav Sander 0703-130116

www.davines.com

.

www.yourhairassistant.se

/davinessverige

. www.krafthaircare.se

/davinessverige

Kraft Group, Kalendegatan 25, 211 35 Malmö/ Skeppsbron 34 (Gamla Stan), 111 30 Stockholm

