
Start your own business!

STORITEV, KI JO BO V PRIHODNJIH LETIH ŽELEL IMETI VSAK SALON

#1 TEČAJ TENIRANJE TELESA V SLOVENIJI!  

PREDNOSTI

@spraytan_renew 031 788 887 www.renew.si www.spraytan.si

•  V tujini zelo priznana metoda, vi 
pa ste lahko eni izmed vodilnih 
ponudnikov teniranja v Sloveniji! 

•  Ponudite strankam inovtiven, 
hiter in neškodljiv način 
porjavitve telesa! 

•  Stranke same povprašujejo, 
saloni pa se odločajo za 
investicijo saj prinaša zelo velik 
zaslužek.

Bodite vodilni ponudniki 
teniranja telesa v Sloveniji!

Ponudite strankam
INOVATIVEN, HITER in NEŠKODLJIV

način porjavitve

•  Storitev v samo 15 
minutah

•  Ne potrebujete velikega 
prostora (šotor/tuš)

•  Storitev lahko izvajate 
tudi na domu

•  Stranke se vračajo
•  Nizki stroški porabe



PRAKTIČNI DELTEORETIČNI DEL

S pomočjo izobraževanja 
boste postali strokovnjak na 
področju teniranja, ob koncu 

tečaja pa boste prejeli tudi 
certifikat. 

Možnost dodatnega zaslužka 
s prodajo dodatnih izdelkov 
(piling, sprej, maslo...) 

naložba, s katero boste širili dobro ime 
vašega podjetja, saj se boste pri nas učili le od 
najboljših strokovnjakov na tem področju in 

tako strankam omogočili kakovostno storitev, z 
manjšo porabo materiala.

Tečaj je 

Izbiraš lahko med 3 tečaji !

Strokovni
poudarek na modelih

Vse o DHA in različni odstotki, 
saj morate vedeti, kako barvati 
stranko z več nivojev

Vsebina obrazcev o odpovedi in 
privolitvi

Podatki o licenciranju in seznam 
potrebščin in opreme, ki jih 
boste potrebovali

Navodila za pripravo stranke

Navodila za prepoznavanje kože 
"skin tapping" in kako vedeti, 
kakšno barvo uporabiti na 
različnih tonih kože

Navodila o tem, kako porjaviti 
polt s preverjenim načinom 
uporabe produktov 

Informacije o negi aparata
Pogosta vprašanja in odgovori

Potrdilo o opravljenem 
programu, ki ga boste lahko 
prikazali svojim strankam!

Ilustrirani diagrami vseh pozicij 
teniranje telesa

Demonstracija z teniranjem 
inštruktorja, ki prikazuje tehniko 
barvanja

Testiranje različnih znamk barv 
za teniranje telesa

Sušenje in hitro vpijanje barve

Kako pravilno izbrati barvo 
(glede na tip kože in želje)

Praktično delo na modelih

Popusti pri naročanju materiala

Možnost nakupa izdelkov za 
stranke (nadaljna prodaja) po 
nižjih cenah

Basic

Vse o DHA in različni odstotki, 
saj morate vedeti, kako barvati 
stranko z več nivojev

Podatki o licenciranju in 
seznam potrebščin in opreme, 
ki jih boste potrebovali

Navodila za pripravo stranke

Navodila za prepoznavanje 
kože "skin tapping" in kako 
vedeti, kakšno barvo uporabiti 
na različnih tonih kože

Navodila o tem, kako porjaviti 
polt s preverjenim načinom 
uporabe produktov 

Informacije o negi aparata
Pogosta vprašanja in odgovori

Potrdilo o opravljenem 
programu, ki ga boste lahko 
prikazali svojim strankam!

Ilustrirani diagrami vseh pozicij 
teniranje telesa

Demonstracija z teniranjem 
inštruktorja, ki prikazuje 
tehniko barvanja

MasterClass 
2 dnevni tečaj

Spoznavanje različnih tehnik 
nanašanja barve po korakih, na 
štirih zahtevnejših modelih

Informacije o nosečnicah in 
medicinske interakcije ter kako 
lahko vplivajo na porjavenje

Kako pravilno izbrati barvo 
(glede na tip kože in želje)

Teniranje zahtevnih predelov

Nasveti za mobilno teniranje, 
nasveti za razprševanje in 
poročne zabave, ter več…

Mešanje barv in različnih 
odtenkov

Kako barvati različne tipe 
telesa

Kako pravilno izbrati barvo 
(glede na tip kože in želje)

Sušenje in hitro vpijanje barve

Spoznali boste različne 
blagovne znamke!

Nasveti, kako pripraviti zabave 
in dogodek (za neveste)

Kako določiti cene in kaj storiti 
pri akcijah in popustih

Popusti pri materialu

Certifikat

Spoznavanje tehnik nanašanja 
barve po korakih, na modelu

Prednosti izdelkov in kako jih 
prodati svojim strankam

Povečanje dobička s prodajo 
dodatnih izdelkov 

Kako odpraviti napake pri 
teniranju in hitro rešiti pritožbe 
strank

Marketinšk naveti

+ Možnost dolgoročnega 
sodelovanja

Poudarek na praktičnem delu 
(8 modelov)

•  Kako deluje Spraytan,
•  Kaj je Spraytan?
•  Vse o koži (kožna obolenja)
•  Za koga se spraytan odsvetuje?
•  Nasveti pred teniranjem korak 

pred konkurenco
•  Osnovno znanje o sestavinah 

barvah
•  Naveti po teniranju kože
•  Naučili se boste delati z 

različnimi strankami
•  Marketinški nasveti

•  Osebno izobraževanje z        
Alin Anaijo

•  Priprava stranke na teniranje
•  Kako pravilno izbrati barvo 

(glede na tip kože in želje)
•  Spoznavanje tehnik nanašanja
barve po korakih, na modelih.
•  Različne metode teniranja kože
•  Teniranje zahtevnih predelov
•  Napake po teniranju (kaj lahko
gre narobe in kako to popraviti)
•  Teniranje za nosečnice, neveste

995 €
555 €

295 €



Za začetnice in za tiste z 
manj izkušenj in predznanja

Osnove teniranja telesa

Trajanje: 2 uri

1x prikaz na modelu

Basic

295 € 555 €

Strokovni

Za začetnice in za tiste z 
manj izkušenj in predznanja

Teoretični in praktičeni del

Trajanje: 4 ure

Praktični del: 1 + 3 modeli

MasterClass 
2 dnevni tečaj

Vso teoretično in praktično 
znanje na področju teniranja

Praktični del: 8 MODELOV

Podjetniško svetovanje

Intenzivni tečaj

Možnost dolgoročnega 
sodelovanja

Marketing

Trajanje: 9 ur

MasterClass 
Paket: MasterClass+ Vsa oprema

MasterClass tečaj

Vso teoretično in praktično 
znanje 

Praktični del: 8 MODELOV

Podjetniško svetovanje

Intenzivni tečaj

Možnost sodelovanja

Marketing

Trajanje: 9 ur

Material za 80 strank
(1x aparat za teniranje telesa, 
1x šotor, 1x ventilator ki 
zadržuje prah, 4x barve za 80 
strank)

Redna cena = 2.075 €

Akcijska cena 

Spray tan tečajiSpray tan tečaji

995 €

1195 €

MALI SET ZA TENIRANJE:
(brez tečaja)

1X PROFESIONALNI APARAT ZA TENIRANJE TELESA
1X ŠOTOR 
1X BARVA ZA 20 STRANK

VELIK SET ZA TENIRANJE:
(brez tečaja)

1X PROFESIONLNI APARAT ZA TENIRANJE TELESA
1X ŠOTOR
1X VENTILATOR, ki zadržuje prah
 1X BARVA ZA 80 STRANK

555 €
1080 €

Dodatno je mogoče kupiti tudi
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