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NOVIDADES

Escola de cabeleireiros

D.R.

A Academia Lúcia Piloto é o novo espaço de formação para hairstylists.

 

Quer esteja a dar os primeiros cortes na área ou seja já um expert entre tesouras e escovas, o novo

espaço de ensino do grupo Lúcia Piloto tem lugar para si. Entre Aprender a Cortar, Aplicação de

Postiços ou Segredos da Cor, a nova academia oferece uma variedade de cursos a começar nos

350 euros. 

Em período de crise, Lúcia Piloto vê a formação como um investimento: “Num momento em que as

pessoas têm dificuldades em garantir os seus empregos, será a altura certa para as tornar mais

competitivas, e essa diferenciação passa pela formação de competências. Para além destas

pessoas que já estão no mercado de cabeleireiro, existem aquelas que, numa fase de crise, procuram

novas oportunidades e apostam na construção de uma carreira. Também para essas pessoas a

academia pode ser uma porta de entrada no mercado de trabalho”.

Para quem se quiser meter nas mãos dos alunos da prestigiada cabeleireira, a academia terá uma

bolsa de clientes-modelo que poderão inscrever-se para participar nas acções de formação,

recebendo uma mudança de visual gratuita ou, como cliente habitual, por 10 euros.

Por: Patrícia Domingues
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Cannes red carpet: glamour acetinado
Estilo - Eventos

O alfaiate e a cidade
Estilo - O Alfaiate Lisboeta

Concurso: Vogue.pt + Criadores

Nacionais
Moda - Especiais

 

Tom Ford: entre o cinema e a moda

O filme sucessor de 'A Single Man',

apresentado no grande ecrã em 2010, já foi

escrito e poderá ser uma comédia. Embora

existam algumas ideias para o processo de...
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