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IGAZ(i) vagy HAMIS?” – A Stúdium
pénzváltójában választ kapsz!

Gondolkodtál már azon, hogy a zsebedben lévő
bankjegy valódi-e? Tudtad, hogy a magyar forint az
egyik legjobban védett fizetőeszköz? Nálunk
mindenre választ kapsz! Most kipróbálhatod,
hogyan működik a pénzváltás.

interaktív
18:00
19:00
20:00
21:00

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Közgazdaság

Mivel fizethetünk külföldön? Ismerede a külföldi fizetőeszközöket?

Az euroval és a dollárral „teszteljük” a memóriád.
Pénzismereti feladatokkal - saját tanulóink
irányítása mellett - ellenőrizhetik a látogatók a
külföldi fizetőeszközökre vonatkozó ismereteiket.

interaktív
18:30
19:30
20:30
21:30

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Közgazdaság

Alkalmas vagy-e már irodai munkára?
Hány leütésre vagy képes egy perc
alatt?

Gépírási verseny a legjobb gépíróinkkal. A
meghirdetett időpontokban a megjelent látogatók
saját tanulóinkkal versenyeznek. Azonos szöveget
kell begépelniük. A megadott időtartam egyik
felében a versenyzés történik, a másik részében a
tanulóinkat lehet megfigyelni munka közben.

szakmakipróbáló

Irodai titkár
Ügyvitel

Rajzolunk vagy írunk? Kíváncsi vagy a
gyorsírásra?

Gyorsírás bemutatása a megjelent látogatóknak. A
meghirdetett időpontokban megtanítjuk az Ön
által kiválasztott szavak, kifejezések leírására.
Készítse el kódolt üzenetét gyorsírással.

szakmakipróbáló
18:30
19:30
20:30
21:30

18:00
19:00
20:00
21:00
Irodai titkár
Ügyvitel

Önismeret vagy bőrismeret –
Bőrdiagnosztika. Ismerd meg a bőröd,
a precíziós műszert, melyre egy életen
át figyelni kell!

Állsz a drogériában a polc előtt…,tanácstalanul
"vizslatod" a krémeket (ennek jobb az illata, annak
a színe, másiknak az ára…. Na - NE!!! ) A bőröd
egy életre szól, nem felejt ugyanakkor hálás is a
törődésért. Gyere, ismerd meg a bőrtípusod,
ápold "szakszerűen", tudd mit kíván ahhoz, hogy
sokáig megőrizze fiatalos ragyogását. Itt a
lehetőség, ne szalaszd el, mi segítünk!

Sminktípusok - stílusmester
Mikor, mit, miért és hogyan?

A smink átrajzolja a kisugárzásod, nem mindegy
hogy jól vagy rosszul végzed! Ha érdekel, gyere el
és tudd meg milyen sminktípusba tartozol, ehhez
illően alakítsd a sminked! Mi segítünk, gyere és
láss, ne csak nézz!

Légy a magad arcszobrásza! Sminktanácsadás - Mutasd magad a
világnak! Úgy érzed nem vagy egy
EGÉSZ? Itt és most lehetsz, mi
megmutatjuk arcod lehetőségeit
(avagy tudod, amit tudok?!)

Smink, egyszerű kis szó! Van aki feltűnőbben, más
visszafogotabban, szinte észrevétlenül szereti.
Vannak akik órákat kísérleteznek, mások 5 percet
áldoznak rá. Kis csapatunk bemutatja a sminkelés
varázslatos világát. Gyere és tudd meg, milyen igaz
ez a közhely:" A kevesebb néha több!" Egyszerű,
de nagyszerű hozzád illő sminkkel egésznek
érezheted magad!

Rózsakert a fejtetőn, rózsák fonása
hajból

Szereted a rózsákat? Szereted az illatát? Most
megtudhatod, hogy hajból hogyan lehet rózsát
kialakítani. Ha szeretnéd kipróbálni, megmutatjuk.

Ne rémülj meg, ha az az asztalon női
fejeket látsz! Fodrászkodás
babafejeken.

Ügyetlenül érzékelsz? Nem tudod hogy fogd a
szerszámokat? Hogyan alakíts ki hullámokat? Ezt
tanuljuk a babafejeken. Gyere és "csodálkozz rá"!

Milyen egy igazi sármőr? A nagy
átalakulás!

A Szakmák Éjszakáján megtudhatod, hogyan érik
egy kisfiú férfivá a frizuráján keresztül és lesz
trendi, vagány, ápolt...

interaktív

Kozmetikus
Szépészet

folyamatos

bemutató

Kozmetikus
Szépészet

folyamatos

bemutató

Kozmetikus
Szépészet

folyamatos

interaktív

Fodrász
Szépészet

folyamatos
bemutató

Fodrász
Szépészet

folyamatos
bemutató
folyamatos

Fodrász
Szépészet

