Kiira Kuldma
2010 baaskoolitus Geeltehnoloogia Tatjana Skorkina käe all2012 lisandus „Prantsuse maniküür“ võistlustehnika koolituse
2012 sai läbitud GlamLaci seminar-koolitus
2012 Pigmendid ja švammtehnika ja Detailid geelidega-lihvime oskused
teravaks- Studio by Thalia
2013 aastal sai üheks Koolituskeskuse koolitajaks, kus talle väljastati
rahvusvaheline “ Koolitaja diplom” maniküüri, pediküüri, baas geel
tehnoloogias
2013 aastal läbis täiendkoolituse MJ Küünestuudio one-stroke koolituse „
Lilled“ Helen Vesik ja Maiga Jürisoo käe all
2013 aastal läbis Stefanie Lore ja David Fowleri (Maailmameistrite
peaorganisaatorid (GER)) käe all „Maailma Võistlustehnika kõrgema
kvalifikatsiooni tõstmise koolituse“
2014 aastal läbis Stefanie Lore ja David Fowleri (Maailmameistrite
peaorganisaatorid (GER)) käe all „Maailma Võistlustehnika kõrgema
kvalifikatsiooni tõstmise koolituse
2015 läbis Sigrid Vilklundi ja Eda Vähi käe all ravipediküüri koolituse.
2015 läbis disaini koolituse “Akvarelllilled” MJ Küünestuudios
Maiga Jürisoo ja Helen Vesiku käe all
2016 läbis Riias disaini koolituse “Gel Disain” Julia Rizakova stuudios
Inga Dedjushko käe all
2016 läbis disain koolituse “OMBRE “ Svetlana Filatova käe all
E.Mi õppesalongis
2016 läbis disain koolituse “One Stroke part 2” Jana Kapinuse käe all
2017 läbis IBX koolituse naturaalsete küünte tugevdamiseks

2017 osales Anne ja Stiil fotolavastuses, kus tavalaki reklaamiks
tehtavad küüned olid Kiira tehtud
2018 läbis põhjaliku hügieenikoolituse Minna-Mai Bergmanni poolt
Goodpoint Chemicali õppesalongis
2018 läbis Maniküüri ja geellaki täiendkoolituse Anne Raag käe all
Anneken OÜ õppesalongis
2019 Läbis disainkoolituse AirNAils Jana Zigadlo käe all
2019 läbis VictoriaVinn tootekoolituse Tradehousi poolt.
2019 läbis kvalifikatsiooni tõstmise koolituse MJ Küünestuudios Maiga
Jürisoo käe all
2020 läbis täiendava info jalgadele, osales jalahooldus seminaril
PODOPHARM

Dreamnails Ilusalongi Looja
Võistluste Tallinn „Eesti Karikas“; Tartu „Kuldne Karikas“; Tartu „Kuldne Pilk“
ja
Tartu „Kuldne Jume“ üks organisaatoritest aastatel 2014 ja 2015

Auhinnalised saavutused
2012 aastal osales Tartu „Ilumessil 2012“ küüntevõistlustel „Kuldne Karikas
2012“ kus saavutas II koha nominatsioonis “ Klassikaline salongi maniküür ” ja
II
koha nominatsioonis „Klassikaline salongi pediküür“
2012 aastal osales "Ilu Sõnum 2012" küüntevõistlusel “Eesti Karikas
2012”
nominatsioonides „Klassikaline salongi maniküür „ ja " Klassikaline
salongi

pediküür“ saavutades " Klassikaline salongi pediküür“ nominatsioonis I
koha
2013 aastal osales Tartu "Ilumessi 2013" raames toimunud "Tartu Kuldne
Karikas 2013" küünevõistlusel, kus saavutas I koha nominatsioonis
"Klassikaline salongi maniküür"
2013 aastal osales ühine meeskond " Tartu Kuldne Karikas 2013"
küünevõistlusel ning saavutas meeskonna nominatsioonis II koha
2013 aastal osales Tallina "Ilumessi" raames toimunud "Eesti Karikas 2013"
küünevõistlusel, kus saavutas II koha nominatsioonis "Klassikaline salongi
maniküür" ja II koha nominatsioonis „Klassikaline salongi maniküür geellakiga“
2014 aastal oli üks žürii liikmetest Tartu „Koguperemess ILU 2014“
raames
korraldatud küüntevõistlustel „Kuldne Karikas 2014“
2014 aastal osales Tallinna ilumess "Ilu Sõnum 2014" raames toimunud
"Eesti
Karikas 2014" küünevõistlusel, kus saavutas I koha "Klassikaline salongi
maniküür", I koha „Klassikaline salongi pediküür“, I koha „Klassikaline salongi
maniküür geellakiga“ nominatsioonides ning III koht „Fotovõistlus“
nominatsioonis
2014 oktoobris osales Kiira „Baltic Beauty World 2014“ Lätis kus
saavutas IV
koha nominatsioonis „Klassikaline salongi maniküür geellaki ja
disainiga“
2015 novembril osales Kiira „Baltic Beauty World 2015“ Lätis kus
saavutas III koha geellakk disainis

