Curso de reciclagem
em conceitos de
consultoria de imagem.
com Luciana Ulrich
03 e 04/ago/2017 - Belo Horizonte - MG
www.studioimmagine.com.br

seja sua
melhor
versão

Objetivos:
• Dar ferramentas ao profissional de consultoria de imagem para que ele possa
rever conceitos de trabalho
• Ampliar o olhar sobre as formas de se chegar ao um mesmo resultado:
trabalho de excelência.
• Proporcionar a troca experiência com colegas durante os
trabalhos propostos

A quem se destina:
• Profissionais de consultoria de imagem que estejam interessados
em revisar conceitos já aprendidos e/ou preencher possíveis
“gaps” de aprendizado de sua formação, percebidos através da
prática da profissão.

Metodologia:
• Aulas expositivas seguidas de exercícios práticos
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Programa:
Módulo 1:
• Primeiro contato com a cliente
• Planejamento do trabalho
• Identificação e valorização das características físicas do cliente (feminino e masculino)
• Elementos de design das roupas e técnicas de ilusão de ótica
Módulo 02
• Identidade pessoal do cliente: conceito, estilo e personalidade, rotina, lazer e trabalho
• Como identificar o dresscode profissional do cliente
• Estruturação do material de entrega da identidade visual do cliente
Módulo 03
• Gerenciamento de compras
• Planejamento e organização de guarda-roupa
• Critério de exclusão, conserto e compras de peças de roupas
e acessórios
• Ampliando possibilidades - mesmo armário- novos looks
• Mala de viagem
Módulo 04
• Material para entrega ao cliente
• Serviços de consultoria de imagem e gestão de compras

Avaliação:
Atendimento de cliente nas fases de consultoria de imagem durante o curso.

Informações gerais
Carga Horária: 16 horas/aula
Data do curso: 03 e 04 de Agosto de 2017
Horário: 09 às 17 horas
Investimento: R$2.500,00
ou para alunos de mentoria / coloração pessoal Studio Immagine : R$ 1.900,00
Material incluso: certificado, apostila impressa, material para análise de tipo físico
Prática inclusa: todos os participantes finalizam o curso com o diagnóstico
da sua cartela de coloração pessoal
Forma de pagamento: 06 parcelas no cartão
Dados de conta bancária para o sinal:
Itaú Personalitè
Agência: 9689 Conta Corrente: 26938-0 CPF: 667.677.929-34
Local: Rua Professor Sylvio Barbosa,140. Belvedere.

Belo Horizonte - MG. Próximo à Igreja Nossa Senhora
Consulte nossos preços e descontos para alunos
www.lojastudioimmagine.com.br
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Sobre a Studio Immagine
A Studio Immagine é uma empresa de consultoria de estilo e imagem, especializada no
atendimento pessoal e corporativo, com foco em coloração pessoal, forma profissionais
e desenvolve material exclusido de apoio . Este material auxilia consultores de imagem,
visagistas e maquiadores em seus atendimentos junto aos clientes, harmonizando-os
e exaltando sua melhor versão. Todo o material de coloração pessoal produzido pela
Studio Immagine foi auferido por empresa especializada em colorimetria, sendo o único
aprovado no país. E com requisição de patente.
A missão da Studio Immagine é apoiar seus clientes a trabalhar a imagem de maneira a
refletir seus valores e objetivos, comunicando a mensagem correta. Apenas desta maneira a
imagem será um diferencial competitivo.
Para adquirir nosso material, acesse: www.lojastudioimmagine.com.br
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Luciana Ulrich
À frente da Studio Immagine, empresa especializada em
consultoria de imagem pessoal e corporativa com foco em
coloração pessoal (formação de profissionais e material de apoio).
Ministra cursos com foco em coloração pessoal, por todo Brasil,
coordena programa de mentoria e gestão de carreira para novos
profissionais da área.
Atual presidente da AICI Brasil, associação sem fins lucrativos
que se dedica a elevar o nível de profissionalismo e aumentar o
reconhecimento dos consultores de imagem ao redor do mundo,
chapter da maior e mais importante associação profissional de
consultores de imagem pessoal e corporativa.
Também é professora convidada do curso de pós-graduação de
Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi e docente do curso
de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola Panamericana.
Fez o curso de Consultoria de Imagem no SENAC e Consultoria
de Imagem Corporativa sob a tutela de Ilana Berenholc e Patrícia
Dalpra. Especializou-se em Análise de Cores com Ilana Berenholc
e formou-se também pelo Image Resource Center of New York
–Dominique Isbeque em Style and Wardrobe e pela Style Works
–Carol Davidson em coloração pessoal e compras. MBA com
foco em empreendedorismo pela Brazilian Business School and
University of Richmond. studioimmagine.
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Viva uma vida com mais cores!
Mais informações:
contato@studioimmagine.com.br

www.studioimmagine.com.br

www.lojastudioimmagine.com.br

