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FD PR-ANSVARIG LENA EDBERG PRESENTERAR POPULÄRA INLÄGG I VÅRA EGNA
KANALER OCH VAR SHR HAR SYNTS I ANDRA MEDIA.

I Tidningen Kosmetik nr 5 2019; Ann-Charlotte Andersson
Rosén, vår ansvariga för arbetet i tekniska kommittén för den
europeiska standarden och vår ordförande Annica Joensuu
berättar om nya regleringar i skönhetsbranschen.

HÄNG MED DIREKT I VAD SOM HÄNDER GENOM ATT FÖLJA OSS PÅ FACEBOOKSIDAN: SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION, SHR
OCH PÅ INSTAGRAM: SHR_SVERIGES_HUDTERAPEUTER (OBS NYTT NAMN)
GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP; SHR MEDLEMMAR
OCH GLÖM INTE ATT TAGGA #AUKTORISERADHUDTERAPEUT I ERA INLÄGG OCH
HJÄLP OSS GÄRNA ATT SPRIDA VIKTIG INFORMATION TILL KONSUMENTERNA
GENOM ATT DELA VÅRA INLÄGG.
ANTAL FÖLJARE JUST NU: INSTAGRAM 3 451, FACEBOOK 5 290
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Lovisa Petri i artikel från Tranås-Posten. Lovisa är ledamot i vår
styrelse och rodde hem ett VM-brons 2013 och ett EM-guld 2016
som hudterapeut i Yrkeslandslaget.

I Frisörföretagarnas medlemstidning, Frisör nr 5 2019,
uppmärksammades den europeiska standarden för
Hudvårdstjänser. Vår ordförande Annica Joensuu
citerades och Frisörföretagarnas VD Ted Gemzell ser
standarden som positiv och ser gärna en liknande
utveckling i frisörbranschen.
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Hantverkarna gick ut med ett pressmeddelande om
SHR som nya medlemmar. ”Organisationen arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och
hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet
är branschöverskridande mellan de olika medlemsgrupperna. Det här är frågor som är viktiga även för
Sveriges seriösa hudterapeutföretagare och därför faller
sig ett medlemskap i Hantverkarna naturligt.
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- Genom att ansluta oss till organisationen stärker
vi hudterapeutyrkets position och status som hantverksyrke. Det känns därför helt självklart att vi som
tillhör hantverksyrkena med Gesäll- och Mästarbrev
också ska till höra detta starka nätverk, säger Annica
Joensuu, ordförande för SHR.

Vi lanserade en ny kampanj för att marknadsföra våra
medlemsskolor.
” Vill du jobba med skönhet och hudvårdsbehandlingar?
- Yrkesutbilda dig till hudterapeut!
För att kunna bli anställningsbar och auktoriserad välj en
utbildning godkänd av SHR, branschorganisationen för
Sveriges hudterapeuter.
Dessa utbildningar lever upp till branschens standard och
SHR:s krav samt leder till en fullständig hudterapeutexamen med möjlighet till gesällbrev i yrket.
Läs mer om hudterapeutyrket och utbildningarna på
www.shr.nu”
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- Jag är stolt och glad över att SHR har valt att gå med
i Hantverkarna och hälsar dem varmt välkomna till
vår gemenskap av riktiga hantverkare. Tillsammans
med de övriga medlemsorganisationerna kan vi intensifiera vårt arbete med att göra det lättare, roligare och
mer givande att vara hantverksföretagare, kommenterar Nicole Pluntke, VD för Hantverkarna.”
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