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Vážená paní, vážený pane, 
srdečně Vám děkujeme za Váš zájem o obor s otevřenou budoucností - nehtovou kosmetiku. Modelaci nehtů 
a její výuce se věnujeme již od roku 1992. Pokud vám není jedno, kdo vás bude učit, za co utratíte své peníze 
a jaké vědomosti si z kurzu odnesete, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. 
Vzdělávací program TROSANI CZ & SK v.o.s. byl vždy velmi pozitivně hodnocen nejen našimi zákazníky, 
ale i absolventy jiných kurzů, kteří si přáli rozšířit své znalosti a zúčastnili se jej. Na jaře 2007 byl 
přepracován s důrazem na skloubení teoretické a praktické části. V našich vzdělávacích kurzech se tak odráží 
zkušenosti získané šestnáctiletým působením na českém trhu, během kterého se TROSANI vypracovala v 
ČR na čelní místo ve svém oboru a pro odborníky se stala symbolem špičkové kvality. 
Čím je vzdělávací program TROSANI výjimečný a čím se liší od jiných? Kvalitu mohou posoudit pouze 
absolventi a proto se pokusíme shrnout jejich reference do jediné věty: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ 
Toto hodnocení přesně odpovídá záměru TROSANI připravit absolventy na zvládnutí všech úskalí, které je 
čekají při zahájení samostatného podnikání. 
Učit modelovat nehty dnes může každý, neboť příslušná živnost je volná, a různých školitelů jsou po 
Česku stovky a není výjimkou najít kurzy, kde lektor má pouze krátkodobou praxi v modelaci nehtů. 
Naše doporučení pro správný výběr je následující: Nejdříve si zvolit technologii, s kterou chci 
pracovat – ideální je vyzkoušet si z hlediska trvanlivosti a vlivu na přírodní nehty různé metody a 
značky (všechny „gelové“ nehty nejsou stejné) a získat reference nehtových designérek. Teprve poté si 
zvolit školitele, který vás nejen naučí pracovat vybraným způsobem, ale i obecně seznámí s celkovou 
problematikou. 
Podle naší filozofie „Děláme nehty hlavou“, využíváme především veškeré naše vědomosti a energii 
k zachování, budování a aktivní péči o přírodní nehty. U TROSANI vám tak poskytneme nejen teoretické 
znalosti z oboru, ale současně vám předáme i dlouholeté praktické zkušenosti. Třešničkou na dortu je u nás 
příznivá cena všech kurzů umocněna výraznými slevami při nákupu počátečního vybavení. 
Vzhledem k velikosti českého trhu i samotného Česka se neubíráme cestou regionálních školitelů. Hlavními 
výhodami kurzu u nás jsou: 

• Profesionální pracoviště pro každého účastníka. U nás kurzy probíhají ve skutečné učebně a ne 
v nehtovém studiu. Proto se u nás absolventi nedělí o jednotlivá místa a ani se nestřídají při praktické 
části. Čas věnovaný praktické části je tak 100% využit.  

• Individuální přístup při praktické části. Metodou výuky formou názorného předvedení 
jednotlivého pracovního kroku, s následnou individuální kontrolou zvládnutí zadaného pracovního 
úkolu provedeného na modelu, umožňuje zachytit a opravit sebemenší chyby ihned v počátku. 
Individuální přístup tak umožňuje i úplným laikům zvládnutí technologie a snadný start v podnikání, 
odborníkům pak rozšíření vzdělání. 

• Barevná skripta vycházející z konceptu výuky vytvořeného předními osobnostmi z oboru. Jejich 
součástí je i detailní barevný pracovní postup nejenom modelace, ale i manikúry. 

• Nezanedbatelnou výhodou pro vzdálenější účastníky je poloha 5 min chůze od nádraží (vlakového i 
autobusového) a blízkost ubytování.  

Naše řešení navíc snižuje režijní náklady s příznivými důsledky pro Vás: 
• Nízká cena kurzu při zachování nejvyšší úrovně – nyní i ZDARMA 
• Garance nejnižší ceny za kurzovné a počáteční vybavení nehtového studia 
• V konečném součtu je tak naše řešení včetně cesty i ubytování většinou lacinější  

Jen stálé vzdělávání Vám zajistí dlouhotrvající a úspěšnou existenci, neberte proto, prosím, náš vzdělávací 
program na „lehkou váhu“! 
Ale buďte klidní- 
S TROSANI jako Vaším partnerem má Vaše Budoucnost Budoucnost! 
Se srdečným pozdravem 

Vaše 
 Eva Šmídová 
 společník TROSANI CZ&SK v.o.s. 
 lektorka manikúry a modelace nehtů 



 

 

Na této straně si Vám dovolujme předložit jeden z mnoha dopisů od našich partnerů v neupravené 
formě (jedná se o kopii originálu dopisu). U našich partnerů si samozřejmě můžete vyžádat naše 
nezávislé reference. Kontakty Vám rádi sdělíme. Abyste si mohli ověřit, že paní Tonová je 
existující osoba nezaměstnaná u TROSANI CZ&SK v.o.s. a samostatně podnikající, uveřejňujeme 
po jejím souhlasu i tel. spojení do studia: 583 236 402. 


