Szkolenie Personal Shopper.
Szkolenie z zakresu
stylizacji kobiet
TEORIA: ZOFIA KULEWICZ
PR A KTYKA : ZO F I A KU L EWI C Z ,
BARBARA KAWKA

Szkolenie
Personal
Shopper

1 dzień

I MODUŁ

Stylizacja kobiet

9 00 —17 00

● Fakty i mity na temat doboru fasonów do sylwetek.
● Sztuczki stylizacji, które poprawią optycznie

proporcje sylwetki.

● Style w modzie.
● Porady związane z doborem kolorów, wzorów

oraz fasonów do osobowości i stylu klienta.

● Zasady dress code dla kobiet.
● Analiza błędów w stylizacji na przykładach

Część teoretyczna odbywa
się w sali konferencyjnej.
Zapewniamy materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe oraz posiłek dla
wszystkich uczestników.
Szkolenie teoretyczne prowadzone jest przez Zofię
Kulewicz.

znanych osób.

● 15 rzeczy, które tworzą kapsułową garderobę.
● Usługi krawieckie, dzięki którym udoskonalisz

stylizacje klientów.

● Skład i właściwości materiałów.

II MODUŁ

Profesjonalna obsługa klientów
w zakresie Personal Shoppingu
● Rozmowa wstępna z klientem, na podstawie

której poznasz jego potrzeby.

● Dopasowanie stylu oraz sklepów do klienta.
● Schemat pracy z klientem w przymierzalni.
● Przegląd szafy. Praktyczne porady i wskazówki.
● Jak radzić sobie z wymagającymi klientami?
● Klucz do Twojego sukcesu, czyli zadowolonych

klientów.

III MODUŁ

Rozwój Twojej działalności
jako Personal Shopper
● Praktycznie wskazówki i porady związane z prowa•

dzeniem działalności w branży Personal Shopper.

● Działania, dzięki którym skutecznie wystartujesz

w branży i pozyskasz pierwszych klientów.

● Rozwój w zawodzie Personal Shoppera.

19 00—22 00

Wspólna integracja
Zapewniamy “welcome drink” dla każdego uczestnika.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie do celów komercyjnych, bez zgody autora serwisu ZOPHIA Osobista Stylistka, zabronione.
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Szkolenie
Personal
Shopper
I MODUŁ

2 dzień
800 —17 00

Praca z klientem w praktyce
ZOFIA KULEWICZ

● Przeprowadzenie rozmowy z klientką.
● Obsługa oraz tworzenie stylizacji dla trzech

różnych sylwetek klientów.

● Informacja zwrotna po przebytym warsztacie.

II MODUŁ

Przygotowanie do pracy z klientem
BARBARA KAWKA

● Szkolenie z zakresu asortymentu marek

odzieżowych.

● Dopasowanie marek do potrzeb klienta.

III MODUŁ

Część praktyczna odbywa
się w Galerii Handlowej
oraz w sali konferencyjnej i prowadzona jest
przez Zofię Kulewicz oraz
Barbarę Kawkę.
Zapewniamy sylwetki klientów do praktycznej części
warsztatu.
Obiad oraz przerwy kawowe dla wszystkich uczestników.

Sesje zdjęciowe a praca stylisty
BARBARA KAWKA

● Praca stylisty na planie zdjęciowym.
● Praktyczne porady i wskazówki z zakresu

stylizacji sesji zdjęciowych.

Po przebytym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje
dodatkowo 30 minut konsultacji online z Zofią
Kulewicz, podczas których Zofia udziela indywidualnie dopasowanych porad oraz podsumowuje
wynik warsztatu. Termin konsultacji ustalany jest
indywidualnie z każdym z uczestników.
Szkolenie jest certyfikowane w języku polskim (na
specjalne życzenie udzielamy również w języku
angielskim).

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie do celów komercyjnych, bez zgody autora serwisu ZOPHIA Osobista Stylistka, zabronione.
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