CENNIK I USŁUGI
Studio Stylizacji
i Kreowania Wizerunku
SOFI SOCHA

CENNIK
Analiza kolorystyczna i dobór kolorów
290 PLN
Opcja BASIC
490 PLN
Opcja STANDARD
990 PLN
Opcja PREMIUM
290 PLN
Profesjonalny dobór koloru włosów
290 PLN
Zaawansowany dobór kolorystyki makijażu
Ślubna analiza kolorystyczna
290 PLN
Opcja BASIC
390 PLN
Opcja STANDARD
Analiza sylwetki i dobór fasonów (bazowy typ urody Kibbe)
290 PLN
Opcja BASIC
490 PLN
Opcja STANDARD
Analiza i kreowanie indywidualnego stylu (eterale)
290 PLN
Opcja BASIC
490 PLN
Opcja STANDARD
Kreowanie kobiecości i zmysłowości (typ sensualny)
290 PLN
Opcja BASIC
490 PLN
Opcja STANDARD
Dobór fasonów i stylu (bazowy typ urody Kibbe + eterale)
550 PLN
Opcja BASIC
940 PLN
Opcja STANDARD
Metamorfoza (kolory + fasony i bazowy typ urody + Kibbe + styl i eterale)
820 PLN
Opcja BASIC
Opcja STANDARD
1410 PLN
Metamorfoza PLUS (kolory + fasony i bazowy typ urody Kibbe + styl
i eterale + typ sensualny)
Opcja BASIC
1090 PLN
Opcja STANDARD
1880 PLN
Metamorfoza VIP (kolory + fasony i bazowy typ urody + styl i eterale +
typ sensualny + przegląd garderoby)
1470 PLN
Opcja BASIC
Opcja STANDARD
2590 PLN
Przegląd garderoby
400 PLN
Opcja BASIC
800 PLN
Opcja STANDARD
Garderoba sezonowa wiosna / lato
590 PLN
Opcja BASIC
1090 PLN
Opcja STANDARD
wycena ind.
Opcja z linkami do sklepów
Garderoba sezonowa jesień / zima
Opcja BASIC
590 PLN

Opcja STANDARD
Opcja z linkami do sklepów
Garderoba urlopowa
Opcja BASIC
Opcja STANDARD
Opcja z linkami do sklepów
Trendy w garderobie
Opcja BASIC
Opcja STANDARD
Opcja z linkami do sklepów
Zakupy ze stylistką
Wyprzedaże ze stylistką
Zakupy za granicą
Stylizacje okolicznościowe
Stylizacja ślubna
Stylizacje sceniczne
Kreowanie wizerunku
Doradztwo w zakresie dress codu
Indywidualne konsultacje
Style coaching
Opcja BASIC
Opcja STANDARD
Opcja PREMIUM
Opcja STYLOWE POGOTOWIE
Usługi dla klientów biznesowych

1090 PLN
wycena ind.
490 PLN
890 PLN
wycena ind.
490 PLN
890 PLN
wycena ind.
200 PLN/godz.
200 PLN/godz.
wycena ind.
od 590 PLN
od 990 PLN
od 690 PLN
200 PLN/godz.
200 PLN/godz.
200 PLN/godz.
180 PLN/godz.
165 PLN/godz.
150 PLN/godz.
250 PLN
wycena ind.
.

Zapraszam do skorzystania z moich usług (również w opcji. online)
.
550 PLN
lub wykupienia ich w formie bonu podarunkowego..
.

200
200
200
200
200

Analiza kolorystyczna
i dobór kolorów
Idealnie podkreślona uroda i spójna kolorystycznie garderoba
Kompleksowa usługa umożliwiająca zbudowanie spójnej i harmonijnej kolorystycznie
garderoby, idealnie podkreślającej Twoją urodę. Dobór spersonalizowanej palety barw z
wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i narzędzi.
Opcja BASIC
Określenie typu kolorystycznego i zasad doboru kolorów, 15 najbardziej twarzowych
odcieni, w tym 7 TOP kolorów, które koniecznie powinny znaleźć się w Twojej garderobie.
Opcja STANDARD
Określenie typu kolorystycznego i zasad doboru kolorów, 35 najbardziej twarzowych
odcieni, w tym 7 TOP kolorów, które koniecznie powinny znaleźć się w Twojej garderobie.
Dodatkowe wskazówki odnośnie najlepszego koloru włosów, kolorystyki makijażu,
łączenia Twoich barw, jak również przykłady gotowych stylizacji dla Twojego typu
kolorystycznego. LOOKBOOK w formacie pdf.
Opcja PREMIUM
Określenie typu kolorystycznego i zasad doboru kolorów. Precyzyjne zdefiniowanie
najbardziej twarzowych odcieni w poszczególnych grupach kolorystycznych (biele,
żółcie, pomarańcze, czerwienie, itd.), w tym 7 TOP kolorów, które koniecznie powinny
znaleźć się w Twojej garderobie oraz kolorów, których należy unikać – w sumie ponad
100 odcieni wybranych z kilkuset barw. Dodatkowe wskazówki odnośnie najlepszego
koloru włosów, kolorystyki makijażu, łączenia Twoich barw – ponad 30 przykładowych
połączeń kolorystycznych w stylizacjach, jak również przykłady gotowych stylizacji dla
Twojego typu kolorystycznego. Twój spersonalizowany LOOKBOOK PREMIUM w
formacie pdf (ponad 30 stron).
Cena
Opcja BASIC – 290 PLN
Opcja STANDARD - 490 PLN
Opcja PREMIUM – 990 PLN
GRATIS! Wskazówki i przykłady odnośnie sposobu koloryzacji włosów, najlepiej
pasującego do Twojego typu urody.

________
Profesjonalny dobór
koloru włosów

Idealnie podkreślona uroda i harmonia kolorystyczna
Profesjonalna usługa doboru odcienia włosów, idealnie zharmonizowanych z Twoim
typem kolorystycznym i Twoją naturalną paletą barw (odcień skóry, tęczówki oczu, itp.).
Dokładne określenie odcieni, w których wyglądasz najatrakcyjniej oraz tych, których
powinnaś unikać. Przykłady fryzur w Twojej gamie kolorystycznej.
Cena
290 PLN
GRATIS! Wskazówki i przykłady odnośnie sposobu koloryzacji włosów, najlepiej
pasującego do Twojego typu urody.

Zaawansowany dobór
kolorystyki makijażu
Idealnie podkreślona uroda i porządek w kosmetyczce
Spersonalizowana usługa zaawansowanego doboru palety kolorystycznej
kosmetyków kolorowych, idealnie zharmonizowanych z Twoim typem urody i Twoją
naturalną kolorystyką (odcień skóry, włosów, tęczówki oczu, itp.). Dokładne określenie
odcieni kosmetyków, w których wyglądasz najatrakcyjniej oraz tych, których powinnaś
unikać.
Cena
290 PLN
GRATIS! Dobór odcienia czerwonej pomadki na specjalne okazje oraz przykłady makijaży
w Twoim typie kolorystycznym.

Ślubna analiza
kolorystyczna
Idealnie podkreślona uroda w tym wyjątkowym dniu
Usługa dla przyszłych Panien Młodych, które chcą wyglądać olśniewająco w tym
szczególnym dniu. Dobór spersonalizowanej palety kolorów ślubnych, idealnie
podkreślających Twoją urodę.
Opcja BASIC
Określenie odcienia bieli ślubnej i kolorów dodatków najlepiej zharmonizowanych z Twoim
typem urody i Twoją naturalną kolorystyką (odcień skóry, włosów, tęczówki oczu, itp.).
Opcja STANDARD
Określenie odcienia bieli ślubnej i kolorów dodatków, najlepiej zharmonizowanych z
Twoim typem urody i Twoją naturalną kolorystyką (odcień skóry, włosów, tęczówki oczu,
itp.). Odcienie nie pasujące do Twojego typu, których należy w stylizacji unikać. Najlepsze
dla Ciebie kolory przewodnie – odcienie akcesoriów ślubnych i wystroju sali weselnej.
Dodatkowe wskazówki odnośnie idealnego koloru włosów i kolorystyki makijażu oraz
przykłady gotowych akcesoriów i dekoracji weselnych w Twojej gamie kolorystycznej.
Cena
Opcja BASIC – 290 PLN
Opcja STANDARD - 390 PLN
GRATIS! Wskazówki odnośnie kolorystyki biżuterii, najlepiej pasującej do Twojej urody.

Analiza sylwetki
i dobór fasonów
Określenie bazowego typu urody i podkreślenie atutów figury
Profesjonalna usługa umożliwiająca komponowanie stylizacji idealnie podkreślających
bazowy typ urody (typ Kibbe) i sylwetkę, ze szczególnym uwzględnieniem jej atutów.

Opcja BASIC
Określenie bazowego typu urody (typ Kibbe) oraz typu i atutów figury.
Spersonalizowany dobór najkorzystniejszych linii i fasonów ubrań, w których Twój typ
sylwetki prezentuje się najatrakcyjniej.
Opcja STANDARD
Określenie bazowego typu urody (typ Kibbe) i atutów figury. Spersonalizowany dobór
najkorzystniejszych linii i fasonów ubrań w poszczególnych grupach (bluzki, spódnice,
swetry, sukienki, spodnie, żakiety, płaszcze, kurtki, itp.), w których Twój typ sylwetki
prezentuje się najatrakcyjniej. Lista niekorzystnych linii i fasonów ubrań w
poszczególnych grupach (bluzki, spódnice, swetry, sukienki, spodnie, żakiety, płaszcze,
kurtki), których należy unikać. Zasady komponowania stylizacji i przykładowe stylizacje
na różnorodne okazje. LOOKBOOK w formacie pdf.
Cena
Opcja BASIC – 290 PLN
Opcja STANDARD - 490 PLN
GRATIS! Lista dodatków i detali korzystnych i niekorzystnych dla Twojej figury i
bazowego typu urody.

Analiza i kreowanie
indywidualnego stylu
Twoje eterale i styl, idealnie zharmonizowany z Twoją urodą
Profesjonalna oferta dla osób, które pragną zbudować własny, niepowtarzalny styl,
perfekcyjnie podkreślający ich typ urody oraz dostosowany do potrzeb
wizerunkowych, stylu życia, osobowości, itp.
Opcja BASIC
Określenie esencji Twojej urody, m.in., proporcji pierwiastków yin i yang, eterali i ich
natężenia oraz wytycznych najlepiej pasującego do Ciebie, indywidualnego stylu (linie
ubrań, tkaniny, desenie, detale, dodatki, biżuteria, itp.), w oparciu o teorię eterali i
typów urody.
Opcja STANDARD
Określenie esencji Twojej urody, m.in. proporcji pierwiastków yin i yang, eterali i ich
natężenia oraz wytycznych najlepiej pasującego do Ciebie, indywidualnego stylu (linie
ubrań, tkaniny, desenie, detale, dodatki, biżuteria, itp.) w oparciu o teorię eterali i
typów urody. Style, detale i dodatki, których powinnaś unikać. Określenie wpływu
eterali na kolorystykę Twoich stylizacji. Przykłady gotowych stylizacji na różnorodne
okazje. Twój LOOKBOOK w formacie pdf.
Cena
Opcja BASIC – 290 PLN
Opcja STANDARD - 490 PLN
GRATIS! Wskazówki odnośnie najlepiej pasujących do Ciebie typów fryzur i stylu
makijażu.

Kreowanie kobiecości
i zmysłowego stylu
Idealne podkreślenie Twojego unikalnego typu sensualnego
Profesjonalna oferta dla osób, które pragną w idealny sposób podkreślić i
zaakcentować swoją kobiecość oraz zbudować bardziej atrakcyjny, magnetyczny i
zmysłowy wizerunek, perfekcyjnie podkreślający ich typ urody i osobowość.
Opcja BASIC
Analiza Twojego typu urody pod kątem pierwiastka kobiecego i jego natężenia.
Określenie unikalnej esencji sensualnej Twojej urody (tzw, typ sensualny). Ustalenie
najlepiej pasującego do Ciebie, indywidualnego stylu w pełni podkreślającego i
akcentującego Twoją kobiecość. Zdefiniowanie kluczowych elementów Twojego
kobiecego wizerunku.
Opcja STANDARD
Analiza Twojego typu urody pod kątem pierwiastka kobiecego i jego natężenia.
Określenie unikalnej esencji sensualnej Twojej urody (tzw, typ sensualny). Ustalenie
najlepiej pasującego do Ciebie, indywidualnego stylu w pełni podkreślającego i
akcentującego Twoją kobiecość. Zdefiniowanie kluczowych elementów Twojego
kobiecego wizerunku w oparciu o teorię eterali i typów urody.. Najbardziej pasujące
do Ciebie kolory, fasony, tkaniny, desenie, detale, dodatki, biżuteria, itp.), Style, detale
i dodatki, których powinnaś unikać. Najlepszy rodzaj makijażu podkreślający Twój
zmysłowy wizerunek. Przykłady gotowych stylizacji. LOOKBOOK w formacie pdf.
Cena
Opcja BASIC – 290 PLN
Opcja STANDARD - 490 PLN
GRATIS! Wskazówki odnośnie fryzur, najlepiej podkreślających Twój kobiecy
wizerunek.

Całkowita metamorfoza
stylu i wizerunku
Kompleksowa zmiana lub dopracowanie Twojego stylu
Doskonała oferta dla osób, które chcą za jednym razem uzyskać komplet informacji
umożliwiających spektakularną zmianę lub poprawę wizerunku. Kompleksowa
metamorfoza, obejmująca pełny zakres wiedzy, niezbędnej do zbudowania własnego
stylu, idealnie podkreślającego Twój typ urody i osobowość.
Opcja BASIC
Określenie typu kolorystycznego i zasad doboru kolorów, 15 najbardziej twarzowych
odcieni, w tym 7 TOP kolorów, które koniecznie powinny znaleźć się w Twojej
garderobie. Określenie bazowego typu urody (typ Kibbe) oraz typu i atutów figury.
Spersonalizowany dobór najkorzystniejszych linii i fasonów ubrań, w których Twój typ
sylwetki prezentuje się najatrakcyjniej. Określenie esencji Twojej urody, m.in., proporcji
pierwiastków yin i yang, eterali i ich natężenia oraz wytycznych najlepiej pasującego
do Ciebie, indywidualnego stylu (linie ubrań, tkaniny, desenie, detale, dodatki,
biżuteria, itp.), w oparciu o teorię eterali i typów urody.
Opcja STANDARD
Określenie typu kolorystycznego i zasad doboru kolorów, 35 najbardziej twarzowych

odcieni, w tym 7 TOP kolorów, które koniecznie powinny znaleźć się w Twojej
garderobie. Dodatkowe wskazówki odnośnie najlepszego koloru włosów, kolorystyki
makijażu, jak również łączenia Twoich barw. Określenie bazowego typu urody (typ
Kibbe) i atutów figury. Spersonalizowany dobór najkorzystniejszych linii i fasonów
ubrań w poszczególnych grupach (bluzki, spódnice, swetry, sukienki, spodnie,
żakiety, płaszcze, kurtki, itp.), w których Twój typ sylwetki prezentuje się
najatrakcyjniej. Lista niekorzystnych linii i fasonów ubrań w poszczególnych grupach
(bluzki, spódnice, swetry, sukienki, spodnie, żakiety, płaszcze, kurtki), których należy
unikać. Określenie esencji Twojej urody, m.in. proporcji pierwiastków yin i yang, eterali
i ich natężenia oraz wytycznych najlepiej pasującego do Ciebie, indywidualnego stylu
(linie ubrań, tkaniny, desenie, detale, dodatki, biżuteria, itp.). Style, detale i dodatki,
których powinnaś unikać. Określenie wpływu eterali na kolorystykę Twoich stylizacji.
Przykłady gotowych stylizacji na różnorodne okazje. LOOKBOOK w formacie pdf.
Cena
Opcja BASIC – 820 PLN
Opcja STANDARD - 1410 PLN
GRATIS! Wskazówki odnośnie najlepiej pasujących do Ciebie typów fryzur i stylu
makijażu.

Przegląd garderoby
i plan zakupów
Modna i stylowa szafa w rozsądnym budżecie
Idealna usługa dla osób zainteresowanych stworzeniem spójnej i modnej garderoby.
Praktyczna analiza i selekcja Twojej szafy.
Opcja BASIC
Selekcja ubrań w Twojej garderobie z uwzględnieniem Twojego typu kolorystycznego,
typu sylwetki i urody oraz potrzeb wizerunkowych, stylu życia i osobowości.
Opcja STANDARD
Selekcja ubrań w Twojej garderobie z uwzględnieniem Twojego typu kolorystycznego,
typu sylwetki i urody oraz potrzeb wizerunkowych, stylu życia i osobowości. Ustalenie
zawartości tzw. garderoby kapsułowej (optymalna ilość i proporcje rzeczy klasycznych
i modnych oraz ubrań i dodatków na różnorodne okazje). Zestawienie ubrań w gotowe
stylizacje oraz plan zakupów.
Cena
Opcja BASIC – 400 PLN (dwie godziny, każda kolejna – 150 PLN)
Opcja STANDARD – 800 PLN (cztery godziny, każda kolejna – 150 PLN)
Wirtualnie – cena do uzgodnienia.
GRATIS! Wskazówki – co, kiedy i gdzie powinnaś kupować?

Garderoba sezonowa
wiosna / lato
Stylowy wizerunek na cieplejszą połowę roku

Doskonała propozycja dla osób zainteresowanych skompletowaniem modnej i
spójnej garderoby sezonowej z uwzględnieniem różnorodnych okazji – biznesowych,
casualowych i wieczorowych oraz aktualnych trendów.
Opcja BASIC
Lista niezbędnych ubrań i dodatków na cały sezon, dopasowanych do Twojego typu
kolorystycznego, typu sylwetki i urody oraz stylu, potrzeb i preferencji wizerunkowych.
Opcja STANDARD
Lista niezbędnych ubrań i dodatków na cały sezon, dopasowanych do Twojego typu
kolorystycznego, typu sylwetki i urody oraz stylu, potrzeb i preferencji wizerunkowych.
Ustalenie zawartości tzw. garderoby kapsułowej (optymalna ilość i proporcje rzeczy
klasycznych i modnych oraz ubrań i dodatków na różnorodne okazje). Cenne
wskazówki na temat łączenia ze sobą poszczególnych ubrań i dodatków – propozycje
stylizacji, możliwości kreowania dodatkowych zestawów i oraz możliwych zmian w
kolorystyce zaproponowanych stylizacji.
Opcjonalnie – linki do sklepów z propozycjami ubrań.
Cena
Opcja BASIC – 590 PLN
Opcja STANDARD - 1090 PLN
Opcja z linkami – płatne dodatkowo, wycena indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy.

Garderoba sezonowa
jesień / zima
Stylowy wizerunek na chłodniejszą połowę roku
Doskonała propozycja dla osób zainteresowanych skompletowaniem modnej i
spójnej garderoby sezonowej. z uwzględnieniem różnorodnych okazji – biznesowych,
casualowych i wieczorowych oraz aktualnych trendów.
Opcja BASIC
Lista niezbędnych ubrań i dodatków na cały sezon, dopasowanych do Twojego typu
kolorystycznego, typu sylwetki i urody oraz stylu, potrzeb i preferencji wizerunkowych.
Opcja STANDARD
Lista niezbędnych ubrań i dodatków na cały sezon, dopasowanych do Twojego typu
kolorystycznego, typu sylwetki i urody oraz stylu, potrzeb i preferencji wizerunkowych.
Ustalenie zawartości tzw. garderoby kapsułowej (optymalna ilość i proporcje rzeczy
klasycznych i modnych oraz ubrań i dodatków na różnorodne okazje). Cenne
wskazówki na temat łączenia ze sobą poszczególnych ubrań i dodatków – propozycje
stylizacji, możliwości kreowania dodatkowych zestawówi oraz możliwych zmian w
kolorystyce zaproponowanych stylizacji.
Opcjonalnie – linki do sklepów z propozycjami ubrań.
Opcja BASIC – 590 PLN
Opcja STANDARD - 1090 PLN
Opcja z linkami - płatne dodatkowo, wycena indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy.

Garderoba urlopowa
i modny wizerunek
Modny i stylowy wizerunek na wyjeździe urlopowym
Doskonała propozycja dla osób zainteresowanych skompletowaniem modnej i spójnej
garderoby na wyjazd urlopowy. Lista niezbędnych ubrań i dodatków na cały wyjazd z
uwzględnieniem miejsca i charakteru wypoczynku, różnorodnych okazji – dziennych i
wieczorowych oraz aktualnych trendów.
Opcja BASIC
Lista niezbędnych ubrań i dodatków na cały wyjazd, dopasowanych do Twojego typu
kolorystycznego, typu sylwetki i urody oraz stylu, potrzeb i preferencji wizerunkowych.
Opcja STANDARD
Lista niezbędnych ubrań i dodatków na cały sezon, dopasowanych do Twojego typu
kolorystycznego, typu sylwetki i urody oraz stylu, potrzeb i preferencji wizerunkowych.
Cenne wskazówki na temat łączenia ze sobą poszczególnych ubrań i dodatków –
propozycje gotowych stylizacji, możliwości kreowania dodatkowych zestawów i oraz
możliwych zmian w kolorystyce zaproponowanych stylizacji.
Opcjonalnie – linki do sklepów z propozycjami ubrań.
Cena
Opcja BASIC – 490 PLN
Opcja STANDARD - 890 PLN
Opcja z linkami do sklepów – wycena indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy.
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy

Trendy w garderobie
i stylowy wizerunek
Najnowsze trendy sezonu w Twojej szafie
Idealna usługa dla osób zainteresowanych uzupełnieniem swojej garderoby o
najnowsze trendy sezonowej mody. Analiza trendów i ich selekcja, z uwzględnieniem
Twojego typu urody, sylwetki, palety kolorystycznej i stylu.
Opcja BASIC
Lista najmodniejszych ubrań i dodatków , które warto wprowadzić do Twojej
garderoby, dopasowanych do Twojego typu kolorystycznego, typu sylwetki, urody i
stylu oraz potrzeb i preferencji wizerunkowych, uwzględniających różnorodne okazje biznesowe, casualowe i wieczorowe.
Opcja STANDARD
Lista najmodniejszych ubrań i dodatków , które warto wprowadzić do Twojej
garderoby, dopasowanych do Twojego typu kolorystycznego, typu sylwetki, urody i
stylu oraz potrze i preferencji wizerunkowych, uwzględniających różnorodne okazje biznesowe, casualowe i wieczorowe. Cenne wskazówki na temat łączenia ze sobą
poszczególnych ubrań i dodatków – propozycje gotowych stylizacji, możliwości
kreowania dodatkowych zestawów i oraz możliwych zmian w kolorystyce
zaproponowanych stylizacji.
Opcjonalnie – linki do sklepów z propozycjami ubrań.

Cena
Opcja BASIC – 490 PLN
Opcja STANDARD - 890 PLN
Opcja z linkami do sklepów – wycena indywidualna
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy.

Zakupy ze stylistką
w galerii lub wirtualnie
Udane zakupy i atrakcyjny wizerunek
Idealna oferta dla osób preferujących zakupy w asyście osobistej stylistki. Wspólne
spotkanie w galerii handlowej i wybór odpowiednich ubrań i dodatków we
wskazanym budżecie, z uwzględnieniem Twoich celów wizerunkowych, okazji oraz
typu kolorystycznego, typu urody i sylwetki. Modny, atrakcyjny i spójny wizerunek,
uwzględniający Twoje osobiste preferencje i obecne trendy. Możliwość realizacji
usługi w trybie wirtualnym – zakupy w sklepie internetowym.
Cena
W galerii - 200 PLN za godzinę - do 3 godzin, każda kolejna - 150 PLN
Wirtualnie - w zależności od rodzaju i liczby stylizacji do wyboru – wycena
indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy.

Wyprzedaże ze stylistką
w galerii lub wirtualnie
Udane zakupy wyprzedażowe
Doskonała oferta dla osób preferujących zakupy wyprzedażowe w asyście osobistej
stylistki. Wspólne spotkanie w galerii handlowej i wybór odpowiednich ubrań i
dodatków we wskazanym budżecie, z uwzględnieniem Twoich celów wizerunkowych,
okazji oraz typu kolorystycznego, typu urody i sylwetki. Modny, atrakcyjny i spójny
wizerunek, uwzględniający Twoje osobiste preferencje i obecne trendy. Możliwość
realizacji usługi w trybie wirtualnym – wyszukanie najciekawszych okazji
wyprzedażowych w sklepach internetowych.
Cena
W galerii - 200 PLN za godzinę - do 3 godzin, każda kolejna - 150 PLN
Wirtualnie - w zależności od rodzaju i liczby stylizacji do wyboru – wycena
indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy.

Zakupy za granicą
w stolicach mody
Najlepsze marki w Twojej garderobie
Doskonała oferta dla wyjątkowo wymagających klientów, preferujących zakupy
markowych ubrań w asyście osobistej stylistki. Wspólne zakupy za granicą w
największych stolicach mody – destynacje do wyboru: Berlin, Düsseldorf, Wiedeń,
Londyn, Mediolan. Modny, atrakcyjny i spójny wizerunek, uwzględniający Twój typ
kolorystyczny, typ urody i sylwetki, cele wizerunkowe, Twoje osobiste preferencje i
obecne trendy. Możliwość realizacji usługi w trybie wirtualnym – wyszukanie
stylizacji w sklepach internetowych z markową odzieżą.
Cena
wycena indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie rozplanowania budżetu na zakupy.

Stylizacje okolicznościowe
na wyjątkowe okazje
Niepowtarzalny i stylowy wizerunek
Profesjonalna usługa stylizacji dla osób wybierających się na event, galę, bal,
wesele, uroczystość rodzinną, itp. Analiza potrzeb wizerunkowych oraz dobór ubrań
i dodatków na dowolną okazję, we wskazanym przez klienta budżecie. Stylizacja
uwzględniająca Twój typ kolorystyczny, typ sylwetki i typ urody oraz okazję i
obowiązujący tam dress code.
Cena
W zależności od rodzaju i liczby stylizacji do wyboru- wycena indywidualna – od 590
PLN
Opcja z linkami do sklepów – wycena indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie fryzury i makijażu najlepiej podkreślających wybraną
stylizację.

Stylizacja ślubna
i niepowtarzalny wizerunek
Perfekcyjna stylizacja w tym wyjątkowym dniu
Idealna usługa dla przyszłych Panien Młodych, które chcą wyglądać zachwycająco i
niepowtarzalnie w tym wyjątkowym dniu. Dobór kompletnej i spójnej stylizacji ślubnej,
idealnie podkreślającej Twój typ kolorystyczny, typ urody, sylwetki oraz
uwzględniającej styl uroczystości, Twoje osobiste preferencje i obecne trendy.
Wybór odcienia bieli ślubnej ii ślubnych barw przewodnich, fasonu, tkaniny i detali
sukni ślubnej oraz biżuterii i dodatków. Wskazówki odnośnie koloru włosów oraz
kolorystyki makijażu dla Twojego typu kolorystycznego.

Cena
W zależności od rodzaju i liczby stylizacji do wyboru – wycena indywidualna – od 990
PLN.
GRATIS! Wskazówki odnośnie fryzury i makijażu najlepiej podkreślających wybraną
stylizację.

Stylizacje sceniczne
i wizerunek artystyczny
Stylowy i niepowtarzalny wizerunek na scenie

Oferta przeznaczona dla osób mających zawodowo do czynienia ze sceną muzyków, artystów, konferansjerów, itp. Dobór stylizacji i dodatków
uwzględniających osobowość i repertuar artysty, rodzaj imprezy oraz zamierzony
efekt wizerunkowy. Główny cel to niepowtarzalność stylizacji z jednoczesnym
uwzględnieniem Twojego typu kolorystycznego, typu urody i sylwetki, jak również
osobistych preferencji i obecnych trendów.
Cena
W zależności od rodzaju i liczby stylizacji do wyboru – wycena indywidualna – od 690
PLN.
GRATIS! Wskazówki odnośnie fryzury i makijażu najlepiej podkreślających wybraną
stylizację.

Kreowanie wizerunku
osób publicznych
Profesjonalny i spójny wizerunek publiczny
Oferta dla osób będących lub mających w planach stać się osobami publicznymi.
Indywidualne konsultacje w zakresie profesjonalnego budowania wizerunku,
uwzględniającego cele wizerunkowe, charakter pracy lub stanowiska i środowiska
oraz typ urody, preferencje klienta i aktualne trendy. Zdefiniowanie kluczowych
fundamentów wizerunku publicznego (m.in. profesjonalizm, przystępność,
kreatywność). Dobór kolorów, fasonów i dodatków, dzięki którym Twój wizerunek
zewnętrzny jest czytelnym i spójnym odzwierciedleniem Twojej osobowości, wartości i
misji.
Cena
Konsultacje: pierwsze trzy godziny – 200 PLN za godzinę - do 3 godzin, każda kolejna
- 150 PLN
Garderoba: wycena indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie fryzury i makijażu, pasujących do Twojego wizerunku i
najlepiej podkreślających Twoją urodę.

Dress code
doradztwo i stylizacja
Profesjonalny i spójny wizerunek biznesowy
Niezbędna wiedza dla osób zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej,
pracujących na co dzień z klientami oraz na stanowiskach wymagających
przestrzegania dress codu. Konsultacje odnośnie wizerunku zgodnego z
międzynarodowymi zasadami ubioru biznesowego, uwzględniającego potrzeby
wizerunkowe, typ urody i sylwetki oraz charakter stanowiska pracy lub okazji.
Spersonalizowany dobór składowych profesjonalnego wizerunku – kolorystyka, fasony
ubrań i dodatki. Wiedza umożliwiająca doskonałe zaprezentowanie się podczas
negocjacji, na różnorodnych spotkaniach, konferencjach i półformalnych okazjach
związanych z biznesem. Usługa może być powiązana ze stylizacją na potrzeby
profesjonalnej sesji wizerunkowej.
Cena
Konsultacje: 200 PLN za godzinę - do 3 godzin, każda kolejna - 150 PLN
Garderoba: wycena indywidualna.
GRATIS! Wskazówki odnośnie fryzury i makijażu, pasujących do Twojego wizerunku i
najlepiej podkreślających Twoją urodę.

Style coaching
doradztwo i stylizacja
Wsparcie w kreowaniu stylu i pewności siebie
Hit w USA i Europie Zachodniej. Profesjonalna usługa kompleksowego wsparcia
wizerunkowego, bazującego na holistycznym podejściu do człowieka,
uwzględniającym nie tylko jego wygląd, ale również potrzeby i emocje.
Wsparcie w kreowaniu stylu i pewności siebie – długoterminowa asysta osobistej
stylistki, dowolny sposób wykorzystania wspólnego czasu - zakupy, usługi, porady w
zakresie stylu i wizerunku, jak również osobiste spotkania i rozmowy telefoniczne w
obszarze wizerunkowej pewności siebie, samooceny czy autoprezentacji. Dyskrecja,
zaufanie i koncentracja na pozytywnych emocjach.
OPCJA BASIC – 3 godz /miesiąc
OPCJA STANDARD – 5 godz,/miesiąc
OPCJA PREMUM – 10 godz,/miesiąc
OPCJA STYLOWE POGOTOWIE – 6 mini porad, w sumie max 60 minut, do
wykorzystania w okresie 3 miesięcy (przykładowe zapytania: czy dana stylizacja jest
dobrze skomponowana? czy dana rzecz psuje do mojego typu? jak się ubrać na
randkę / daną okazję? jak sprawiać wrażenie pewniejszej siebie w pracy?
Cena
Opcja BASIC – 180 PLN/godz.
Opcja STANDARD – 165/ godz.
Opcja PREMIUM – 150 PLM/godz.
Opcja STYLOWE POGOTOWIE – 250 PLN
GRATIS! 10% zniżki na kolejną, dowolną usługę.

Usługi dla klientów biznesowych
Stylizacje sesji zdjęciowych, stylizacje pokazów mody, wsparcie eventów modowych,
content na social media, konsultacje handlowe, doradztwo w zakresie dress codu i
PR, szkolenia i kursy, itp.
Cena
Wycena indywidualna

SOFI SOCHA
Dyplomowana stylistka i kreator wizerunku, kolorystka,
wykładowca akademicki, autorka książek,
dziennikarka modowa
Ukończyła z wyróżnieniem - krakowską
Artystyczną Alternatywę na kierunku
stylizacja i kreowanie wizerunku oraz
warszawską Akademię Kreowania
Wizerunku na kierunku kolor. Brała udział
w licznych kursach i certyfikowanych
szkoleniach związanych ze stylizacją,
kreowaniem wizerunku, projektowaniem
mody, wizażem oraz visual
merchandisingiem (w tym na prestiżowych
London College of Fashion oraz Central
Saint Martins). Studiowała również
marketing, management oraz zarządzanie
zasobami ludzkimi na uczelniach w Polsce
i w Niemczech. Posiada doświadczenie

zawodowe w zarządzaniu i sprzedaży,
także w branży modowej i beauty. Była
redaktor naczelna lokalnego magazynu
o modzie. Współorganizatorka
i prelegentka konferencji, kongresów
i branżowych imprez dla kobiet. Obecnie
zajmuje się głównie stylizacją personalną
i stylizacją sesji zdjęciowych. W swojej
pracy z klientem wykorzystuje zarówno
zaawansowane techniki wspomagające
stylizację personalną, jak i narzędzia
autorskie. Ponadto prowadzi liczne
warsztaty i szkolenia z obszaru stylizacji,
kreowania wizerunku oraz dress codu.

www.sofisocha.com
info@sofisocha.comraszam do skorzystania

