Paul Mitchell realiza 1º Beyond Black & White Brasil

Evento acontece no dia 16 de abril, em auditório no Teatro Frei Caneca

John Paul DeJoria, cofundador e Presidente de Paul Mitchell, estará presente.
A Oito Brasil Distribuidora apresenta o maior evento internacional de Paul Mitchell no país o:
Beyond Black & White Brasil, será no dia 16 de abril, no Shopping Frei Caneca – SP, das 14h às 18h,
é voltado para profissionais do setor. John Paul DeJoria, cofundador e Presidente de Paul Mitchell
estará presente além de Stephanie Kocielski, Donna Mizell e Paula Roveroni.
John Paul DeJoria
Cofundador e Presidente de Paul Mitchell é um dos mais importantes empresários americano e
filantropo, lutou contra as chances, não apenas para alcançar o sucesso, mas para compartilhar seu
sucesso com os outros, sempre vivendo seu lema: "O sucesso não compartilhado é o fracasso". Em
2011, John Paul estabeleceu a Fundação Paz, Amor e Felicidade de JP como um centro para seus
investimentos de caridade, que apoiam os valores fundamentais de suas empresas: sustentabilidade,
responsabilidade social e facilidade com os animais
John Paul DeJoria conta como chegou ao sucesso no documentário – Good Fortune:
https://www.youtube.com/watch?v=6oxT2rJXBaM
Serão realizadas apresentações sobre as novidades da indústria da beleza mundial: tendências de
corte, cor e penteados para 2018. Para realizar o evento teremos as presenças: Stephanie Kocielski,
Vice-Presidente de Educação Paul Mitchell EUA, Donna Mizell da Paul Mitchell EUA e Paula
Roveroni Paul Mitchell BR.
Profissionais:
Stephanie Kocielski - Paul Mitchell - EUA
Stephanie Kocielski é Vice-Presidente de Educação da Paul Mitchell, começou sua carreira há mais
de 30 anos. Trabalhou como cabeleireira no Robert Cromeans Salon. Sobre sua escolha profissional
ela diz que: “o maior presente que tem como cabeleireira é a capacidade de ajudar as pessoas a se
sentirem melhor sobre elas mesmas.”
Donna Mizell - Paul Mitchell - EUA
Nasceu no estado da Geórgia, EUA, Donna mudou-se para Los Angeles e foi estudar na Acadêmia
Vidal Sassoon, onde foi treinada por alguns grandes artistas da marca e depois de formada em 1999,
mudou-se para San Diego para trabalhar no Salon Robert Cromeans. Especialista em coloração,
corte, estilo e cabelo texturado.
Paula Roveroni - Paul Mitchell - EUA / BR
É Global Educator de Paul Mitchell, licenciada no estado da Califórnia USA, instrutora Certificada
e Graduada em corte e cor PAUL MITCHELL SCHOOL. Fez curso avançado de corte na “ Angus
Mitchell Academy”, participou de eventos como: “Caper 2013” e “The Gathering 2013 e 2014” e
também é assistente pessoal de Vivienne Mckender e Stephanie Kocielski.
Sobre a Paul Mitchell

Nossa História
Em 1980, dois amigos tiveram a inspiração de criar uma companhia que auxiliaria no sucesso de
cabeleireiros ao redor do mundo que ofereceria produtod de luxo a preços acessíveis. Com apenas
700 dólares, eles lançaram um sistema revolucionário em tratamentos de cabelos iniciando com três
produtos: shampoo One®, shampoo Two® e The Conditioner®. Hoje o sonho deles é uma realidade.
Atualmente, a Paul Mitchell® produz mais de 100 produtos de ponta para cuidados, estilo e cor dos
cabelos e está disponível em mais de 85 países.
Nossa Missão
Para nós, produzir tratamentos profissionais para cabelo e com alta qualidade não é suficiente. Paul
Mitchell é (e sempre será) dedicada a tornar nosso mundo, um lugar melhor. Fomos a primeira
empresa de beleza profissional a lutar contra testes em animais e temos sido os líderes globais na
luta para proteger os consumidores contra produtos adulterados. É visível nosso comprometimento e
esforço em cuidar das pessoas e do planeta.

1º Beyond Black & White Brasil - Paul Mitchell
Datas: 16 de abril de 2018
Horário: das 14h às 18h.
Local: Shopping Frei Caneca – Teatro Frei Caneca
Endereço: Rua Frei Caneca, 569 – Cerqueira César
Valor: 2º lote - de 1º/03 a 6/04 - R$ 70 3º lote - de 7/04 a 16/04 - R$ 90,.
Forma de Pagamento: pode ser feito diretamente com o representante em cheque ou dinheiro. •
Acima de 4 convites no mesmo cartão, o valor pode ser parcelado em até 3 vezes. • Cada convite dá
direito a uma camiseta
Capacidade: 600 lugares
Público alvo: para cabeleireiros, coloristas e profissionais do setor
Como adquirir: através do consultor da região
#paulmitchellbbwb

