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Kilka słów wstepu...
Czy szukając szkoleń z makijażu permanentnego zastanawiałaś się 

na co zwrócić uwagę podczas wyboru szkolenia ? 
 

Na każdym kroku widzisz ogłoszenia i 
reklamy kolejnej akademii makijażu permanentnego ?

 
 



Postanowiłam wydać ten mini ebook na co naprawdę warto
zwrócić uwagę podczas wyboru szkolenia z makijażu

permanentnego.

12 lat temu też byłam osobą zupełnie początkującą
i nie wiedziałam czym się sugerować, 

a w tamtych czasach było dużo łatwiej 
bo nie było takiego wyboru jak dziś :) 



Doświadczenie
trenera

Koniecznie sprawdź jak długo osoba przeprowadzająca
szkolenie wykonuje makijaże permanentne. Minimalny okres
pracy to 2 lata i kilkaset wykonanych zabiegów.
Ważne jest również czy wykonuje dużo zabiegów, można
przecież pigmentować przez dwa lata i wykonywać 1 zabieg w
miesiącu co daje nam 24 zabiegi w przeciągu 2 lat a można
pigmentować jeden miesiąc i wykonać 60 zabiegów. 
Dlatego ważny jest czas i ilość wykonanych zabiegów

DOŚWIADCZENIE TRENERA
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Data pierwszego szkolenia 
Najczęściej na stronie internetowej są umieszczone certyfikaty
ukończonych szkoleń z makijażu permanentnego. Jeżeli osoba
szkoląca nie ma strony www zawsze można poprosić o skany
certyfikatów na maila. 

Ilość wykonanych zabiegów
Sprawdź ilość prac w galerii, zobacz również czy jakość prac
jest dobra. Galerie są również na Facebooku i na Instagramie

JAK SPRAWDZIĆ ?



Jakość prac
trenera

Jakość prac osoby szkolącej jest bardzo ważna, osoba która
ma bardzo ładne prace nauczy Cię własnej techniki pracy jak
uzyskać podobne efekty

JAKOŚĆ PRAC TRENERA
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Galeria prac
Powinny być na stronie www, profilu Facebook lub na
Instagramie są to najbardziej popularne miejsca dla branży
makijażu permanentego
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Ilość
ukończonych
szkoleń

Dużo ukończonych szkoleń mówi bardzo wiele o trenerze.
Każde szkolenie wnosi dodatkową wiedzę i doświadczenie.
Dodatkowo osoby z dużą ilością szkoleń lubią się rozwijać,
dążą do doskonałości, mają większe rozeznanie w technikach
pracy

ILOŚĆ UKOŃCZONYCH SZKOLEŃ
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Certyfikaty 
ilość ukończonych szkoleń mogą być potwierdzone
certyfikatami  umieszczonymi na stronie www lub w galerii
profili społecznościowych. 
Zwróć uwagę czy certyfikaty są z różnych miejsc. 
Zdarza się, że na jednym szkoleniu kursantka otrzymuje 10
certyfikatów a nie o to nam chodzi.
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Opinie
kursantek

Dobre opinie świadczą dobrze o danym miejscu. Zwróć uwagę
na negatywne opinie. Nie zawsze negatywna opinia skreśla
daną akademię, przyjrzyjmy się czego ona dotyczy. 

OPINIE
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Opinie umieszczane są w google (jeżeli dana firma ma
wizytówkę) lub na profilu firmowym Facebook.
Trudno uzyskać prawdziwą opinię poprzez zadanie pytania na
grupach facebooka często w takich miejscach komentują
osoby, które nie były kursantkami danego trenera a są
powiązane np. rodzina, znajomi, osoby zajmujące się
działaniami marketingowymi
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wyposażenie 
akademii

Jest to o tyle istotne bo warunki w jakich będziemy się uczyć
są bardzo ważne. Komfortowe warunki, dobre wyposażenie,
wysokiej jakości urządzenia, oświetlenie, barwniki i akcesoria
pokażą nam jak należy pracować na najwyższym poziomie 

WYPOSAŻENIE
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Często są opisy akademii i wyposażenia na stronie
internetowej, możemy je również znaleźć w ofercie szkoleń.
Dobrze jest również obejrzeć zdjęcia ze szkoleń na których
widać bardzo wiele.
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rozwój trenera

Kiedy osoba szkoląca odbyła ostatnie szkolenie ?
W ilu szkoleniach w roku uczestniczy ? 
Dlaczego to jest istotne ?

Możemy się dowiedzieć czy trener nadal poszerza swoją
wiedzę, poznaje nowe techniki pracy, nowe sposoby
przekazywania wiedzy oraz czy jest na bieżąco z tym co się
dzieje na rynku.

ROZWÓJ
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Tak jak poprzednio na stronie www, Instagram, Facebook.
Jeżeli nie możemy znaleźć zawsze możemy poprosić o
przesłanie certyfikatów na maila.
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prace
kursantek

Zwróć uwagę na prace kursantek danej akademii. 
Prace z samego szkolenia nie możemy potraktować całkowicie
serio, często podczas szkolenia w efekt końcowy ingeruje sam
trener. 
Najlepiej jest zobaczyć prace kursantki na jej profilu kilka dni
lub tygodni po szkoleniu. Sprawdźmy czy jest progres!

KURSANTKI
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Na profilach kursantek Facebook lub Instagram
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Facebook i 
Instagram

Przejrzyj dokładnie social media trenera, zobacz jakie treści
umieszcza na swoim profilu. Jakość prac, zdjęcia ze szkoleń,
może jakieś inne  ciekawe informacje, które Ci się spodobają

SOCIAL MEDIA
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Na profilach trenera Facebook lub Instagram
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NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA

W dzisiejszych czasach bardzo łatwo można wesprzeć się
dodatkowymi materiałami wspierającymi naukę np. platforma
edukacyjna, poradniki wideo, webinary. Te formy edukacji
zdecydowanie ułatwiają naukę szczególnie osobom
początkującym.

TECHNOLOGIA
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Informacje o materiałach wspierających naukę możemy
znaleźć na stronie www, ulotkach, ofertach szkoleń , kanał
Youtube
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BONUSY
Dodatki, które możemy otrzymać do szkoleń nie muszą
świadczyć o jakości szkolenia ale mogą być dla nas ciekawą
ofertą dodatkową, korzyścią finansową lub pomocą podczas
nauki

Dodatkowe szkolenie w niższej cenie lub gratis, może jakaś
wyprawka startowa dla początkujących ?  

BONUSY
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ATMOSFERA

Jadąc na pierwsze szkolenia często jesteśmy zagubieni a może
przestraszeni co nas czeka, czy sobie poradzę. 
Pozytywna energia trenera ułatwia naukę i szybko łagodzi
stres podczas szkolenia

POZYTYWNA ENERGIA
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Bardzo trudno nie będąc na szkoleniu. Czasami uśmiechnięte
twarze kursantek na zdjęciach mogą powiedzieć nam wiele :)

JAK SPRAWDZIĆ ?

JAKO BONUS :) 



I to wszystko
Kieruj się przedstawionymi wskazówkami w
wyborze szkoleń

Wybierz 

Daj z siebie wszystko na szkoleniu, dobrze
przygotowane szkolenie ułatwi Ci przyswajanie
wiedzy

Ucz się 

Po ukończeniu szkolenia szybko przystąp do
pracy. Im dłużej będziesz zwlekać tym trudniej Ci
będzie z pierwszymi modelkami.

Pigmentuj



jeżeli interesujesz się tematyką makijażu permanentnego zapraszam do
obejrzenia mojej serii poradników na Youtube "Liera Academy bez Tajemnic"

YOUTUBE - Liera Academy bez Tajemnic



Moja przygoda z makijażem permanentnym rozpoczęła się ponad 12 lat temu.
W tym w tym czasie ukończyłam ponad 40 szkoleń z samego makijażu
permanentnego i cały czas się szkolę. 

Perfekcjonizm, dbanie o szczegóły i upór wewnętrzny doprowadziły mnie do
miejsca w którym jestem dziś.

Dzięki wieloletniej pracy zawodowej mogę pochwalić się takimi osiągnieciami
jak uzyskana w Monachium I , II i III Licencja w Long Time Liner, oraz uzyskany
certyfikat LTL. 
Uczestniczyłam w szkoleniu pod okiem światowej sławy eksperta z dziedziny
mikropigmentacji Phi Brows Mistrza Branko Babicia w technice Microblading .

Jestem również wielokrotną finalistką Mistrzostw Polski PMU.

Moje makijaże permanentne zostały docenione wśród najlepszych linergistek
świata i otrzymałam międzynarodowe wyróżnienie Pro Artist.

pozdrawiam serdeczenie

Kasia Liera



Dziękuję za uwagę

Mam nadzieję, że moje porady
przyczynią się do wyboru samych

dobrych szkoleń a nauka będzie dla
Ciebie przyjemnością 

Życzę Ci wielu wspaniałych szkoleń


