Kolor może nas ubrać bardziej niż fason.
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Czerwień pomidorowa, krwista, winna, malinowa, burgundowa, rdzawa, karminowa czy jeszcze inna? Kolor może dodać ci blasku i świeżości lub sprawić, że
będziesz wyglądała na zmęczoną i poszarzałą. Kolor może Cię ubrać bardziej niż
fason.

Warsztaty stylizacyjne dla Kobiet
Część I – KOLORY
Jeśli masz wrażenie, że w Twojej szafie zapanował chaos, a wiele ubrań nie pasuje odcieniami do siebie – te warsztaty są właśnie dla Ciebie.

ZAPRASZAM
wszystkie kobiety chcące wyglądać modnie, stylowo i kobieco, poszukujące własnego stylu i pragnące wizerunkowej metamorfozy. Szczególnie zachęcam Panie
rozpoczynające w życiu nowy etap - w pracy zawodowej czy w życiu osobistym.
Na starcie warto zacząć od nowej szafy i nowego, atrakcyjnego wizerunku.

ZAKRES TEMATYCZNY
Jak znaleźć swój własny styl i od czego zacząć stylową metamorfozę?
Dlaczego kolor może ubrać nas bardziej niż fason?
Jak określić własną paletę kolorystyczną i dlaczego ma to tak duże znaczenie?
W jakich kolorach wyglądasz świeżo i promiennie, a jakich powinnaś unikać?
Jaki kolor włosów i jakie odcienie makijażu najlepiej podkreślą Twoją urodę?
Jakie kolory biżuterii pasują do Twojego typu kolorystycznego?
Jak komponować odcienie w stylizacjach zgodnie z Twoim typem urody?
Czy można sięgać po kolory z nie swojej palety i co to są typy siostrzane?

Każda z uczestniczek warsztatów będzie miała wykonaną profesjonalną analizę kolorystyczną z użyciem chust, w systemie 12-stu typów
urody.
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Mnóstwo merytorycznej wiedzy podanej w bardzo przystępny sposób (mini –
wykład, prezentacja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków).
Aromatyczna kawa i coś słodkiego do kawy w cenie szkolenia.

KORZYŚCI
Umiejętność doboru kolorów idealnie współgrających z typem urody.
Umiejętność komponowania stylizacji w swojej grupie kolorystycznej.
Znajomość zasad doboru odcieni makijażu i włosów harmonizujących z naturalna paletą kolorystyczną.
Umiejętność świadomego budowania spójnej garderoby.
Oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z przemyślanych i udanych zakupów
odzieżowych.
.

PROWADZĄCY
SOFI SOCHA
Dyplomowana stylistka i kreator wizerunku, autorka
książek, dziennikarka modowa. Pasjonatka mody i
zagadnień związanych z psychologią mody i kreowaniem
wizerunku. Ukończyła z wyróżnieniem krakowską
Artystyczną Alternatywę, na kierunku stylizacja i
kreowanie wizerunku. Brała udział w licznych kursach i
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. Na co
dzień zajmuje się głównie stylizacją personalną i stylizacją sesji zdjęciowych.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WARSZTATÓW
Terminy: warsztaty regularne, zapytaj o terminy
Godziny: zapytaj o godziny, zazwyczaj w dni powszednie 17:00 – 21.00
Ilość uczestników: kameralne grupy, max. 8 osób
Cena: podana przy ofercie warsztatów w konkretnym terminie, uzależniona od miejsca
warsztatów
Rezerwacja i informacje dodatkowe: informacja o chęci udziału w warsztatach na adres:
info@sofisocha.com lub kontakt telefoniczny: +48 696 028 210.
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