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Manicure, Hand- en Nagelverzorging

Een goede keuze!

Je hebt gekozen voor een specialisatie in handen en nagels. Voor een  
creatief en winstgevend beroep waar je als praktijkvrouw (-man) je ‘ei’ in  
kwijt kan. Terecht een goede keus. Waarom?

1)  Je hoeft relatief weinig te investeren om je eigen bedrijf op te starten
2)  Werktijden zijn flexibel en bepaal je zelf, want je werkt - meestal - op afspraak
3)  Je bent bezig met uiterlijke verzorging, een markt die altijd blijft en  

elk jaar groeit
4)  Mooie handen, en vooral mooie goed verzorgde nagels,  

spreken tot de verbeelding van iedere vrouw (en steeds meer mannen!).  
Met de juiste begeleiding zul je van dit vak daarom altijd een goede 
inkomstenbron kunnen maken.

Wat moeten we hier nog aan toevoegen? Een interessantere markt die 
je als zelfstandige zo makkelijk kunt betreden zal je niet snel vinden. 
Ben je gefascineerd door nagelstyling en manicure neem dan je besluit 
om ‘professioneel’ te gaan en je zal er geen spijt van krijgen! 

Tijdens je opleiding geld verdienen? 
Het kan met Young Nails, 
kijk op de achterpagina.
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Opleiding kiezen, ‘professioneel’ gaan

Sinds het midden van de jaren negentig is er veel veranderd in de
nagelbranche. Door de opkomst van vele ‘private’-label merken is er  
een veelheid aan diverse opleidingen ontstaan. Althans zo lijkt het.

Ons advies: goed oriënteren is geen overbodige luxe! Met een goede
opleiding leg je een betrouwbaar fundament onder je nieuwe toekomst.

Na de wildgroei van de laatste jaren, waar cursisten zelfs is voorgehouden
dat je ‘met 1 dag cursus’ je bedrijf kan starten, hebben professionals
begrepen dat alles om opleiding draait. 

Waarom? Omdat ook in ons vak de techniek voortschrijdt en er steeds
meer kan in steeds minder tijd. Omdat je als praktiserende professional
met het verstrijken van de tijd met andere vragen zal komen om je
dienstverlening verder te perfectioneren. En met een betere kwaliteit.

Wat is dus van belang bij je keuze? Een opleiding die  
een echt fundament legt onder je toekomst als professional.  
En een leverancier die jou voorop stelt en begrijpt dat je alleen 
met een goed eindresultaat blijvend klanten ziet terugkomen.

Dat je overweegt te kiezen voor Young Nails is de beste start, want alleen
bij ons zul je weten dat het ons gaat om jouw succes. Zie je de slogan in
het logo: “It’s all about you”. Velen zullen je ‘zweren’ dat daar geen letter
van is gelogen. Zowel wat betreft de opleidingen, als de producten.
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“It’s all about you”

Waar let je op bij je keuze. Volgens ons is heel belangrijk:

1)  Ga op bezoek, neem poolshoogte.  
Kijk naar de mensen die achter het ‘mooie’ verhaal zitten

2)  Zorg dat je tijdens je bezoek een goed gevoel krijgt van de docenten, niet  
van de verkoper. (goede verkopers geven je namelijk altijd een ‘goed gevoel’)

3)  Belangrijke zaken om mee te wegen in je selectie:

Een gedegen opleidingsinstituut:
a) geeft altijd aan dat een opleiding langer duurt dan ‘een paar weken’
b)  biedt tenminste tien dagen praktijk en theorie aan, doorgaans veel meer
c)  zal je duidelijk maken dat je tenminste een aantal maanden  

intensief zal moeten oefenen met de opgedane kennis alvorens  
je een (echt) examen kan behalen 

d)  omvat uitbouw-mogelijkheden naar bijvoorbeeld pathologie,  
of hogere niveau’s

e)  heeft docenten met aantoonbare kwalificaties (vraag ernaar)
f)  staat ook in de markt goed te boek (Google en internet helpen je daarbij !)

Omdat bij Young Nails de mogelijkheden ook na je basis-opleiding ruim voorhanden 
zijn, hebben veel ervaren stylistes voor ons gekozen om nóg beter te worden.
Wij zien dus niet alleen de ‘beginners’: ook de ervaren rotten uit het vak voelen 
zich bij ons thuis en zullen je vertellen dat Young Nails er altijd is, alleen voor jou!
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Kiezen voor Young Nails?

Je keuze voor Young Nails brengt je in een heel andere wereld.

Of dat nu gaat om je opleiding, om advies en begeleiding ná je opleiding, om 
advies als je een probleem hebt in je salon, om de producten of om technische 
vernieuwingen. Young Nails brengt je absolute professionaliteit.

Young Nails is toegewijd aan jou. Het hele Young Nails ‘businessmodel’  
is opgebouwd rond het beter laten presteren van jou als professional.  
Dat begint met top-producten en met top-opleidingen.

Zowel wat betreft je basis-opleiding, je eventuele verdieping in een vervolg- 
opleiding en zelfs je eventuele opstap naar een docententraining of, daarna, 
een gespecialiseerde docentraining.

Alle opleidingsmogelijkheden zijn er, tot op het hoogste niveau:
Young Nails International Master Educator.

Het duurt echter flink wat jaren tot je die top hebt bereikt. Het begint allemaal  
met een goede basis-opleiding. Daar bouw je op voort met je praktijkervaring  
en de aanvullende opleidingen die we voor jou in petto hebben.

Als je zelf de bereidheid hebt je tijd en energie in dit vak te stoppen, dan
zullen wij je niet teleurstellen. Bij ons kan je ‘de top’ halen! Voor het moment 
helpen wij jou aan een goede basis zodat je van start kunt gaan. Op een  
verantwoorde manier, met een reële kans op het bouwen van een klantenkring.

Belangrijk voor jou:
1) Alle opleidingsvideo’s vind je gratis op YouTube
2) State of the Art opleidingstechnieken. Via het internet, bij jou thuis!
3) Regelmatig gratis stappenplannen voor speciale creaties voor je beste klanten
4) Na je opleiding is er nazorg: met eventuele problemen kan je altijd gratis terecht!
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Keuze-overzicht

In deze brochure laten we je kennismaken met Young Nails. Het zou een heel  
dikke brochure worden als we alle opleidingsmogelijkheden tot in detail zouden 
moeten doornemen. Vandaar alleen de hoofdpunten hieronder.

Belangrijk voor Starters
Voor de starters is van belang te weten dat er volledige cursussen zijn die variëren 
van 12 tot 22 dagen (inclusief examen). Deze cursusdagen worden normaal 
gesproken eenmaal per week gevolgd, waardoor de kortste cursusduur dus circa 
10-14 weken zal beslaan. Iedere week krijg je oefeningen mee op basis van de 
behandelde theorie. Als je mogelijkheden hebt om dagelijks te trainen en meerdere 
keren per week cursus wilt volgen, dan kunnen we dat inplannen. In dat geval is  
er een mogelijkheid de cursusduur in te korten.

Modules
De 12-, 16- en 22-daagse cursus zijn opgesplitst in zogenaamde modules.  
Daardoor is het mogelijk om vrij snel na je aanmelding in te stromen en snel  
te starten met je cursus. Vooraf wordt daarvan een gedetailleerde planning met  
je gemaakt. Instromen is dus probleemloos door de modulaire cursusopbouw.

Een wereld aan (vervolg-) mogelijkheden
Als je geïnteresseerd bent in de verschillende mogelijkheden en de details kijk  
dan op het los bijgevoegde inschrijfformulier. Bepaal daar je keuze voor een  
cursus waarmee je in deze fase van je professionele leven het best geholpen bent. 
Bel ons vervolgens voor een afspraak om je het verder toe te mogen lichten  
(en natuurlijk kennis te maken!)

Ook docentenopleidingen. Mocht je je willen verdiepen in een vervolg-opleiding of 
geïnteresseerd zijn in een eventuele opstap naar een docententraining, bel ons dan ook 
voor een afspraak. Zoals gezegd is er veel mogelijk , zelfs tot op het hoogste niveau: de 
Young Nails International Master Educator. Dat laatste is nog een lange weg. Bij het ter perse 
gaan van deze brochure, voorjaar 2011, zijn er daarvan pas 27 in Nederland en België !
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www.excellente-nagelstudios.nl

Tot slot: Award of Excellence

In het voorgaande is aangegeven dat heel veel mogelijk is. In een persoonlijk 
gesprek worden jouw opleidingswensen afgestemd op je wensen en capaciteiten. 
Het keuze-overzicht links is lang niet volledig. Wel willen hier nog apart melding 
maken van een heel nieuwe mogelijkheid voor ervaren stylistes. Speciaal voor hen 
is er sinds 2011 een mogelijkheid mee te doen aan een speciaal programma voor 
het behalen van de nieuwe Award of Excellence. Dit is een kort maar zeer effectief 
programma voor stylistes die al in de praktijk werkzaam zijn en zich 1) verder 
willen perfectioneren, 2) hun service-niveau willen ophogen en 3) op een speciale 
website willen worden vermeld die de consument - op een betrouwbare manier - 
op het internet de weg wijst naar de echt goede professional.

De Award Of Excellence wordt jouw reclame-middel bij uitstek, want op de nieuwe 
website www.Excellente-Nagelstudios.nl kan iedereen zien op welktop-niveau je 
kan werken. In Belgie: www.Excellente-Nagelstudios.be. De Award Of Excellence 
geeft het hoogst haalbare niveau aan. Het bewijst dat je in staat bent tot het leveren 
van echte - en bewezen - kwaliteit. 

Deelnamekosten aan het programma zijn zeer beperkt: € 299,- inclusief materialen. 
Heb je al de Young Nails producten dan betaal je slechts € 249,-. (prijzen mei 2011).

Er is ook nog een héél voordelige mogelijkheid voor de routiniers die menen dat 
zij zonder het programma te volgen de examens zullen doorkomen. Deelnemers 
aan de Nationale Nagelcompetitie kunnen namelijk gratis meedoen, als zij door  
de wedstrijdjury worden aangewezen voor de Award toekenning. Deze deel-
nemers doorlopen daarna gratis de standaardexamens en betalen dus niets 
voor het Award-programma.

Wij informeren je hier graag over! Kijk ook op www.Award-Of-Excellence.nl 
of op www.Award-Of-Excellence.be.
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Direct geld verdienen tijdens je opleiding? 

Lijkt te mooi om waar te zijn, maar bij ons is dat nu mogelijk geworden met 
de komst van ManiQ Color. Door de probleemloze producteigenschappen van 
deze doorontwikkelde en geperfectioneerde hightech productlijn kunnen we 
je applicatie-technieken leren waarmee je binnen één week aan de gang kan.

Als je je inschrijft voor één van de meerdaagse cursussen staat deze techniek 
als een van de eerste onderdelen ingepland en garanderen we je dat je al 
tijdens je opleiding ManiQ color klanten kan maken! Een volledige set nagels 
(ook teennagels!) met ManiQ color duurt nog geen 30 minuten. Dat betekent dat
je je volledige opleiding al begint terug te verdienen nog voordat je examen doet! 

Hoe was het ook alweer? Juist…  ”it’s all about you”!

Innsbruckweg 198
3047 AH Rotterdam Nederland (NL)

+31(0)10-245 9005  
www.BTNails.nl

Opleidingsinstituut en Hoofdimporteur 
voor Nederland en België

Je bent van harte welkom bij:


