Bootcamp!!!!!

OPLEIDINGEN
Al jaren leggen wij de lat hoog!
Emki Opleidingen zijn al jaren een groot fenomeen
in de nagel branche!
De hoog opgeleide docente Kim vd plas heeft de
hele wereld afgereist en diverse prijzen nationaal en
internationaal behaald om de kennis door te geven
die zij in haar bezit heeft!

Emki bootcamp
Emki Nail bootcamp 2015
Vanaf dit jaar hebben wij een nieuw
concept, de Emki Nail Bootcamp.
Deze 6 daagse intensieve training is
voor de echte doorzetters onder ons!
Je behaalt na een training van 6 hele
dagen je basis nagel styling diploma en
leert alle basis facetten van het vak in
een week tijd!!
De kosten van deze mega leerzame
bootcamp bedraagt 1695,00 excl de btw
incl je werkpakket.

Emki Nail groothandel en
opleidingen
Managing director: Kim vd Plas
Straat
: Amsterdamsevaart 130
Postcode
: 2032GN Haarlem
Tel
: 06-29402247
E-mail
: emkievents@gmail.com
FB
Twitter

: nailstudio emki
: nailstudio emki

Durf jij deze gave uitdaging aan?

Emki een
uitstekend
leerbedrijf!

Stage

WERKPLEK

Kijk wat het beste bij jou past!

Waarom Emki
Wij zijn vernieuwing
Wij gaan met de tijd mee en
daarom hebben wij ons
termijnen systeem gestart bij
Emki
Dit houdt in dat je bij ons niet
meer in 1x het gehele cursus
bedrag moet betalen maar in
diverse termijnen.
Dit hangt af van de door u
gekozen opleiding/duur.
Aan het einde van de
opleiding dient al het lesgeld
te zijn voldaan dan zal u het
examen mogen afleggen !
Bij Emki hebben wij een
slagingskans van 70%
Mocht u bij het eerste
examen niet slagen dan krijgt
u eenmaal een kostenloos
examen plus 2 extra lessen !

Per 1 maart hebben wij ons keurmerk
behaald bij het CRKBO als erkend btw
vrije opleidings
instituut!!!

Prijzen opleidingen
Allround (14 weken) incl werk materiaal
dagdeel per week.
(manicure,gellak,acryl,gel,design
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1900,incl
Nail Bootcamp (6 dagen) incl werk materiaal in 6
dagen je basis nagel styliste diploma behalen
Basis acryl/manicure
1600,incl

6 daagse Gel opleiding (basis gel nagels,gellaq en
manicure
1375, incl
8 daagse acryl opleiding (basis acryl nagels en
manicure
1600,incl

VRAAG NAAR EEN OPLEIDING OP MAAT!!!

