
Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia w branży 
fryzjerskiej oraz pasji tworzenia Małgorzaty, świeżego 
spojrzenia i sportowej konsekwencji Pawła marka Bab-
icz ciągle ewoluuje wprowadzając innowacyjne techniki 
szkoleń. Główny celem edukacji fryzjerskiej w Akademii 
Babicz jest  rozwijanie wyobraźni i zmysłu tworzenia tak, 
aby każdy fryzjer wykorzystując poznane techniki mógł 
kreować własne projekty fryzur. Szkolenia są połączeniem 
teorii i praktyki, co  pozwala uczestnikom zdobyć zarówno 
wiedzę, jak i umiejętności. 

Akademia Babicz współpracuje z projektantami, stylistami, 
wizażystami  oraz fotografami . Wspólnie uczą oni dostrze-
gania piękna oraz formy z różnych perspektyw. Każda 
kolekcja Akademii  to prawdziwa wizualna uczta publikow-
ana nie tylko w  kraju, ale również za granicą. 

Głównym miejscem edukacji fryzjerskiej Babicz jest Aka-
demia mieszcząca się w przepięknej zabytkowej kamienicy 
przy ulicy Starowiślnej 10 w Krakowie. Jest to miejsce, gdzie 
historię tworzy sztuka, a Akademia nadal ją kultywuje, 
ponieważ fryzjerstwo to zawód, którego podstawą jest 
tworzenie.

Szkolenia Akademii Babicz odbywają się również  
w rożnych przestrzeniach na terenie całego kraju oraz za 
granicą. Spotkania wzbogacone są sesjami zdjęciowymi, 
które pozwalają uwiecznić wyjątkowe stylizacje stworzone 
przez klientów oraz elementami sportu ponieważ Aka-
demia propaguje zdrowy tryb życia.  

Według Małgorzaty Babicz: „ To grupa, nie jednostka jest 
siłą napędową Akademii, a wspólna pasja jaką jest fryz-
jerstwo tworzy markę Babicz”.

Akademia Babicz
babiczandbabicz.com

+48 500 000 157
+48 509 402 204

facebook: /akademia.babicz
instagram: @akademiababicz

Osiągniecia:

• The Best Continential Academy 
Award 

• Członkostwo w klubie Alternativ 
Hair Show /1 miejsce w konkursie 
Interantionale Vionary Award. 

• Członkostwo  w  Open Academy 
International Vinokurov & Friends

Certyfikaty:

• Akredytacja Kuratorium Oświaty 

• Standard Usługi Szkoleniowo – 
Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szko-
leniowych ( SUS 2.0)

Autorskie projekty:

• Hair Live Wystylizuj z Nami Świat  
– podróże z pasją.  1 edycja – Ta-
jlandia 2017, 2 edycja – Malezja/ 
Singapur 2018 

• Klub Akademii Babicz Cutting Edge 
– zrzeszenie pasjonatów fryzjerstwa. 

• Mapa szkoleń – innowacyjny system 
edukacji fryzjerskiej.

Akademia Babicz to zespół  
stylistów-trenerów na czele z założycielami 
Małgorzatą Babicz i Pawłem Babiczem. 



Techniki Projektowania Strzyżeń Damskich
Wejdź na wyższy poziom.

Talent musi mieć swoją realizację, ale przede wszystkim wzorce.  
Pomożemy Ci rozwinąć Twoją kreatywność tak, abyś zobaczył to,  
czego do tej pory nie widziałeś i tworzył to, na co do tej pory nie miałeś  
odwagi. Fryzjerstwo stanie się Twoją prawdziwą pasją. Zarazimy Cię nią.
 
Czas trwania: 6 dni  |  Termin szkolenia: 6-8.09.2019 - 1 etap, 5-7.10.2019 – 2 etap.

Definicje i Techniki Strzyżeń Damskich.
Techniki Koloryzacji i Stylizacji
Malowidło i rzeźba nigdy nie są tym samym.

Szkolenie to pomoże Ci tworzyć niecodzienne, spersonalizowane
strzyżenia dodatkowo „wymodelowane” niepowtarzalną barwą.
Dzięki, czemu będziesz mógł niedoskonałość zamienić w piękno.

Czas trwania: 5 dni  |  Termin szkolenia: 9-13.09.2019, 5-9.11.2019.

Techniki Koloryzacji
Koloryzacja to dopełnienie natury.
 
Talent musi mieć swoją realizacje, ale przede wszystkim wzorce. 
Pomożemy Ci rozwinąć twoją kreatywność, tak abyś zobaczył to czego 
do tej pory nie widziałaś i tworzył to na co do tej pory nie miałeś odwagi. 
Koloryzacja stanie się twoją prawdziwą pasją. Zarazimy Cię nią.

Czas trwania:  2 dni  |  Termin szkolenia: 15-16.10.2019.

Spersonalizowane strzyżenia i koloryzacje  
damskie. Szkolenie z Małgorzatą Babicz. 
Tworzenie z pasją, determinacją oraz sercem to wirus,  
którym się zarazisz. 

Szkolenie to pozwoli Ci odkryć oblicze najnowszych  
trendów w strzyżeniach i koloryzacjach oraz tworzyć  
własne projekty skrojone na miarę.

Czas trwania: 2 dni  |  Termin szkolenia: 24- 25.11.2019.  

Fashion Look 
Zostań stylistą dla swojego klienta.
 
Moda to prosty sposób na powiedzenie skomplikowanych rzeczy.  
Spójrz na nią własnymi oczami. Tworzymy kolekcje dając Ci nowe  
techniki. Wykorzystaj je według własnej interpretacji, a każdy  
Twój dzień w pracy będzie kolejnym „pokazem mody”.

Czas trwania: 2 dni  |  Termin szkolenia: 28-29.09.2019.

Kreatywne Strzyżenia Damskie 
Kreatywność to siła pomożemy ci osiągnąć ten stan. 

Szkolenie dostarczy Ci wiedzy, dzięki której Twoja praca przejdzie 
prawdziwą transformację. Będziesz świadomie tworzyć własne projekty 
fryzur, a my damy Ci do tego narzędzia. Rozpocznij z nami swoją nową 
drogę, która pozwoli Ci osiągnąć wyższy poziom. 

Czas trwania: 3 dni  |  Termin szkolenia: 12-14.10.2019 , 7-9.12.2019 

3 dni 
szkolenia

5 dni 
szkolenia

6 dni 
szkolenia
w dwóch 
etapach

2 dni
szkolenia

2 dni
szkolenia

2 dni
szkolenia
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Szkolenie Barberskie
tworzenie jest ekspedycją w kierunku kreowania prawdy.  
Stwórz prawdziwe oblicze współczesnego mężczyzny.  

Nie tylko wymodelowanie kształtu strzyżeniem, ale i linią zarostu  
pozwoli Ci wykonać modną, spersonalizowaną usługę barbarską.

Czas trwania: 1 dzień.
Termin szkolenia: 22.09.2019, 10.11.2019.

Look&Learn. Warsztaty z Nowych  
Technik Strzyżeń i Stylizacji. 
Inspiracja to siła, która wyzwala twoją energię.

Zobacz krok po kroku, jak tworzą się nasze nowe  
kolekcje. Zapamiętaj, zainspiruj się, realizuj! 

Czas trwania: 1 dzień
Termin szkolenia: 27.10.2019 - Katowice. 

Szkolenia Salonowe
Nie jednostka a zespół tworzą firmę.

Wprowadzimy w Twój biznes innowacje, które pomogą Ci osiągnąć sukces. 
Wybierz temat. Rozwijaj swój biznes z Nami poprzez opiekę edukacyjną 
nad salonem, a sukcesywne podnoszenie kwalifikacji pracowników 
pozwoli zrealizować Ci najwyższe cele.

Czas trwania: min 2 dni
Termin szkolenia: ustalany indywidualnie.

Staż Doszkalający 
Brylant to oszlifowany diament.
 
Przejdź tą metamorfozę z Nami. Zaplanujemy Twoją drogę  
do sukcesu w oparciu o spersonalizowany proces rozwoju.

Czas trwania: 20 dni. 
Termin szkolenia: 02-27.09.2019. 

Kreatywne Strzyżenia Męskie, Barbering.
Kreatywność to siła, pomożemy ci osiągnąć ten stan. 

Szkolenie dostarczy Ci wiedzy z zakresu strzyżeń męskich i usług 
barberskich.  Będziesz świadomie tworzyć własne projekty fryzur, a my 
damy Ci do tego narzędzia. Rozpocznij z nami swoją nową drogę, która 
pozwoli Ci osiągnąć wyższy poziom. 

Czas trwania: 3 dni.
Termin szkolenia:  14-16.09.2019, 16-18.11.2019.
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