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Deze foto is van de collectieshoot die ik heb gemaakt in Italië voor onze HUG stylingslijn. Fotograaf Jasmijn Bult

ROZA-update

H

et is alweer vijf maanden geleden
dat ik een Roza Update heb geschreven. Er is in die tijd veel gebeurd. Ik neem jullie op volgorde
mee in wat er in de afgelopen vijf
maanden is gebeurd en wat er nog gaat komen.
Italië
Na de kappers beurs hebben wij het ontzettend druk
gehad met de salon en het geven van trainingen. Nog
geen week later zaten Fleur en ik samen in Italië om de
laatste Blond Ambition training te geven. Hierna heb
ik alle trainingen in het buitenland op een “laag pitje”
gezet. Ik ervaar dat ik om kom in het werk en steeds
vaker tijd tekort kom om dat te doen wat ik leuk vindt.
You-Tube kanaal!
Een groot deel van onze tijd is gaan zitten in het opzetten van een eigen Youtube kanaal! En... daar hebben
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wij natuurlijk wel mooie content voor nodig. In mijn
zoektocht naar een bedrijf die deze content ook goed
kan filmen, leerde ik Reviving Treasures kennen. Zij
behoren tot een van de beste filmproducten als het
gaat om het cinematisch opnemen van bedrijfscontent.
Ik wilde absoluut geen standaard filmpje: nee de kijker
moet zich onderdeel voelen van de video en de behandeling bijna zelf ervaren. Eerst hebben we onze missie
en visie helder op papier gezet en wat de boodschap
moet zijn van de video’s voor de kijker. Uiteindelijk
hebben wij vier video’s opgenomen: Keratin Gold,
Adamantium, Oxilock en Thermo repair. Deze video’s
zijn te vinden op ons youtube kanaal @Jean Paul Mynè
Nederland. Wij vinden dat het super vet is geworden
en hopen jou als kijker te inspireren. In de toekomst
kun je meer van deze video’s verwachten.
Armenië
Na tien jaar ben ik weer eens teruggegaan naar mijn
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geboorteland Armenië. Uiteraard wilde ik veel reizen
en vooral kapsalons bezoeken. Armeense kappers zijn
heel goed in het föhnen en opsteken van het haar. Dat
is op zich niet gek als je weet dat Armeense vrouwen
over het algemeen lang, dik en krullend haar hebben.
In Armenië is het niet meer dan normaal om iedere
week je haar te laten föhnen in een salon. Nu denk je
vast: jeetje wat een geld zal dat wekelijks kosten. Föhnen kost omgerekend bij een goedkope salon €2 en bij
een dure ‘fancy’ salon €10. Ja dat zijn nog eens andere
prijzen hè? Het algemene straatbeeld is dat iedereen er
elke dag keurig gekapt bijloopt. Erg mooi om te zien!
Naast al het lekkere eten en reizen heb ik mijn haren
meerdere keren laten föhnen en opsteken. En snel dat
ze dat kunnen: twintig minuten föhnen en dertig minuten voor opsteken en dat aan de lopende band. Super
gaaf dit van dichtbij mee te maken.

Wat houd je nu bezig?
Wij zijn nu intensief bezig met het testen en produceren van een aantal nieuwe producten zoals: een droogshampoo, twee volume poeders en de Blue Berry Ice! Ja
ja, een nieuwe Blue Berry, maar dan super intens. Na
lang aandringen gaat het eindelijk gebeuren. Meer kan
ik er helaas niet over zeggen tot de producten worden
gelanceerd. Wij zitten nu nog volop in de testfase,
uiteraard horen jullie het als het zover is.

ROZA AWETISIAN
ROZA IS EEN COLORISTA,
SALONEIGENARESSE EN V
ERTEGENWOORDIGSTER
VAN JEAN PAUL MYNÈ
NEDERLAND.
WWW.JPMPRO.NL
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