
 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej 

na Targach Hair Forum 2018 

20 października klasy fryzjerskie Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach uczestniczyły w piątej edycji Targów Hair 

Forum 2018. 

Targi Hair Forum Poland na stałe wpisały się do kalendarza 

najważniejszych imprez dedykowanych branży fryzjerskiej. W czasie dwóch dni 

trwania targów, przestrzeń Centrum Targowo-Kongresowego w Warszawie 

wypełniona była wiedzą, emocjami i pięknem. Bogaty program, trendy  

i nowości prezentowane przez wystawców, zaproszeni goście i atrakcje, 

zawróciły wszystkim w głowach i rozbudziły zmysły! 

Na Scenie Głównej spotkały się ze sobą fryzjerstwo, sztuki plastyczne, 

moda, make-up i nowoczesne technologie. To tu największe sławy z kraju 

i zagranicy olśniewały widzów feerią barw i magią oryginalnych fryzur, 

a pokazy zostały zaprezentowane w niespotykanej oprawie audiowizualnej. 

Poza ekscytującymi pokazami, Targi Hair Forum 2018 oferowały także 

wiele możliwości do zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń.  Znani i cenieni 

wykładowcy dzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem i cennymi 

wskazówkami z tymi, którzy chcieli udoskonalić swoje rzemiosło oraz poznać 

najnowsze techniki strzyżenia, koloryzacji i stylizacji. 

Misją Targów Hair Forum, poza prezentacją najnowszych trendów 

sztuki fryzjerskiej i niezapomnianym show z udziałem fryzjerskich gwiazd, jest 

również edukacja. Istotnym punktem programu były więc propozycje 

szkoleniowe nie tylko dla profesjonalistów, ale również skierowane do młodego 

pokolenia fryzjerów i ich nauczycieli. W tym celu przygotowane zostały 

specjalne strefy: Strefa Ucznia, gdzie adepci sztuki fryzjerskiej mogli kształcić 



się pod okiem najlepszych szkoleniowców, oraz Strefa Nauczyciela, która 

oferowała najnowsze zagadnienia szkoleniowe i innowacyjne programy 

edukacyjne. 

Nieodłącznym elementem Targów Hair Forum 2018 były także liczne 

konkurencje mistrzowskie. Dla profesjonalistów zorganizowano dwa konkursy; 

„Barber’s Battle” – Ogólnopolskie Mistrzostwa w Strzyżeniu Męskim i „Hair 

Master Cup”  – Ogólnopolskie Mistrzostwa Artystów Fryzjerstwa.  Natomiast 

dla młodych adeptów sztuki fryzjerskiej zorganizowano kolejną edycję 

specjalnego Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Sztuki Fryzjerskiej 

„Young Talent Cup” . Naszą szkołę w konkursie tym reprezentowali Julia 

Iwanowska i Krystian Turkiewicz, którzy zmierzyli się ze strzyżeniem  

i stylizacją włosów w kategorii męskiej i damskiej do tematu: „Street – Focus 

on Trends”. Gratulujemy odwagi i życzymy wielu sukcesów. 

Opiekunowie: Anna Cieślik, Małgorzata Poleszak, Małgorzata Pluta 

http://www.hair-forum.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/barbers-battle/
http://www.hair-forum.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/hair-master-cup/
http://www.hair-forum.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/hair-master-cup/

