
          

IPG Membership 

Bem-vindo ao NOVO IPG! O IPG é o líder mundial em certificação e educação. Estamos 
orgulhosos de ter você em nossa família. Sua associação irá mantê-lo atualizado com 
tendências da indústria, inovações e os "segredos" de cabeleireiros super bem-
sucedidos. 

VEJA SEU EMAIL para receber e-mails IPG latinoamerica 

Os testes de certificação da pista 1 estão agora disponíveis! As oficinas e os testes 
abrangem todos os aspectos da preparação, segurança, ergonomia e trabalho com 
animais de estimação. Nossas certificações Certificated Professional Salon e Certified 
Professional Groomer são exclusivas da indústria e são certificações independentes. É 
necessária uma adesão IPG ativa para manter essas certificações profissionais. Este é 
um certificado de segurança STAND-ALONE. É também nossa base. Se você deseja 
obter uma certificação mais alta, as Faixas II e III estão disponíveis. 

Pista 2: Advanced Professional Certified Groomer agora está disponível para groomers 
que completaram seu CPG. Esta é uma certificação avançada para cabeleireiros que 
demonstram habilidades técnicas, forma, estilo e simetria em grooming, cães idosos, 
cães de duas camadas e cães de companhia. Esta é também uma certificação 
independente. Muitos de vocês não preparam muitos cães de raça pura, mas são 
cabeleireiros maravilhosos. Esta certificação reconhece suas habilidades superiores. É 
também um passo para os testes de certificação do Mestrado para ajudar os 
cabeleireiros a ter sucesso se seu objetivo é a preparação do perfil da raça. 

Track 3: The Certified International Master Groomer Track é o próximo passo para alguns 
de vocês. Possui 5 módulos: teste de outras raças puras, não-esportivas, esportivas, 
terriers e raças mestiças. 

PACOTE DE APROVAÇÃO DE SALON é para salas com funcionários certificados que 
atendem ou excedem os padrões da indústria. O pacote inclui um aplicativo, materiais de 
recursos e uma cópia escrita completa dos padrões PPGSA. As salas de aula elegíveis 
podem solicitar que se torne uma "sala de atendimento aprovada pela IPG". 

ESCOLAS DE ASSISTÊNCIA PARA ESTUDANTES DO IPG. Se você tem uma escola de 
preparação, entre em contato agora para obter informações. As escolas participantes 
seguem os padrões da PPGSA e seus alunos são elegíveis para a certificação Track I por 
um avaliador independente. As escolas aprovadas possuem pessoal certificado e um 
currículo aprovado. (Informe-nos se você está interessado em usar o currículo 
desenvolvido pelo IPG!) 



O seu IPG Membership mantém suas certificações e permite que você anuncie suas 
assinaturas e certificações e use nosso logotipo da marca comercial IPG em seus 
anúncios e formulários comerciais e esforços de marketing. 

LOGO IPG Entre em contato com ipglatinoamerca @ g, mail.com para obter uma cópia 
digital do logotipo do IPG para usar em seu site e cartões de visita. 

A EDUCAÇÃO CONTINUA está incluída em todas as reformas. Os membros receberão 
um módulo de educação, testes e um certificado de conclusão para manter nossa 
profissão atualizada em um setor de rápido crescimento e em constante mudança. 

Seu selo de MEMBROS e os sinais de "CERTIFICADO" são reeditados anualmente. 
Publique-os com orgulho! Coloque os sinais na sua janela. 

A notificação de sites de certificação IPG, workshops e programas de educação 
continuada e outros seminários e concursos nacionais e internacionais serão enviados 
via e-mail e podem ser encontrados no site. 

Parceria Profissional: IPG, Inc. acolhe a família IPG. Você terá muitos novos amigos e 
apoiará pessoas com interesses comuns, preocupações e objetivos. Junte-se ao grupo 
do Facebook se ainda não o fez. 

PPGSA O IPG foi um dos membros fundadores da equipe da Aliança de estilistas 
profissionais e cabeleireiros. O PPGSA desenvolveu padrões industriais de segurança 
na sala de sanitários. Esses padrões podem ser oferecidos aos Estados que considerem 
a legislação. Eles são cobertos pelo nosso programa de Certificação Track I e devem ser 
usados por todas as escolas de preparação em seu currículo.

Busque nuestro grupo IPG Latinoamericano en Facebook 
y participe, sienta la libertad de ser pro activo porque 

todos somos parte IPG!

Su oficial afiliado Victor Rosado ICMG CPG esta para 
servirle!     


