Młodzi fryzjerzy z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących
na Festiwalu Fryzjerskim Hair Fair w Katowicach.
25 listopada 2017 r. 40 uczniów Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i
Ogólnokształcących, kształcących się w technikum usług fryzjerskich i branżowej
szkole I stopnia w zawodzie fryzjer, uczestniczyło w XVII Targach Fryzjerskich Hair
Fair w najnowocześniejszej hali w Polsce – MCK & SPODEK w Katowicach.
Dzięki realizacji projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program
edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” uczniowie zapoznali się z
nowościami produktowymi i najnowszymi trendami prezentowanymi przez ponad
300 wystawców. Korzystali z porad edukatorów na stoiskach wystawców i
obserwowali pokazy marek fryzjerskich na stoiskach firmowych. Na Edukacyjnej
Scenie Technicznej Edu Stage najlepsi w Polsce i Europie mistrzowie fryzjerstwa
prowadzili szkolenia w formie pokazów, takie jak: Męski Świat Elegance,
Mistrzowskie strzyżenia, koloryzacje i upięcia Akademii Maniewski w Katowicach,
Pivot Point - technika planarna strzyżenia męskiego, Paweł Dudek – Męskie
Inspiracje, Pivot Point – stylizacja włosów długich „Long Hair”, Cyrulik Śląski –
tradycyjne strzyżenie męskie z pielęgnacją brody. W tym samym czasie odbywały
się Międzynarodowe Mistrzostwa Fryzjerskie Top City & Puchar Śląska w 6
kategoriach startowych, a na scenie głównej pokazy szkół fryzjerskich z całej
Polski, które prowadził Conrado Moreno. Dodatkową atrakcją była możliwość
zapoznania się z nowościami branży kosmetycznej i stylizacji paznokci, gdyż w tej
samej hali odbywały się równolegle XVII Branżowe Targi Kosmetyczne Beauty Fair.
Targi branży kosmetycznej i fryzjerskiej to także okazja do spotkania wielu
celebrytów i osób znanych z mediów, co nasi uczniowie wykorzystali zdobywając
ich autografy i wspólne zdjęcia.
W dzisiejszych czasach fryzjer-stylista aby osiągnąć sukces i utrzymać się na
fali musi sprostać coraz większym wymaganiom klientów. Obecnie branża
fryzjerska jest równie dynamiczna jak branża informatyczna, więc trzeba stale
doskonalić swoje umiejętności, znać nowe trendy i techniki oraz poszukiwać
inspiracji. Uczestnictwo w targach i festiwalach sztuki fryzjerskiej jest do tego
fantastyczną okazją, którą nasi uczniowie wykorzystali w pełni.
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