PERSONAL STYLIST
Duração: 36 horas
Aliando seus conhecimentos de moda a um aguçado senso de observação, o Personal Stylist
presta assessoria, ajudando seus clientes a definir seu estilo, combinar roupas e acessórios de
acordo com seu biótipo, sua profissão, seu estilo de vida, gosto, etc.
Em uma sociedade onde imagem vale mais que mil palavras, vestir-se torna-se mais do que
uma necessidade, é uma forma de expressão. Por isso muitas pessoas que buscam melhorar a
imagem, procuram a ajuda desses profissionais. Mas, para oferecer esse serviço, é preciso ter
senso estético e crítico apurados, além de grande conhecimento do universo da moda.
Respeitar o estilo de cada cliente é a regra essencial para se ter um bom resultado.
O que você vai desenvolver neste curso: estilo, senso crítico, senso estético, criatividade,
adaptabilidade, praticidade, seletividade, olhar apurado, versatilidade.
Conteúdo Programático:
 As áreas de atuação do Consultor de Imagem;
 As diferenças entre as profissões da imagem: Personal Stylist, Personal Shopper,
Figurinista, Consultoria de Imagem;
 O mercado de trabalho: clientes pessoa física e pessoa jurídica;
 Imagem e Comunicação: Personal branding e imagem institucional;
 Estilo pessoal: Diferença entre moda e estilo; o estilo pessoal; levantamento de briefing e
análise de guarda-roupa de cliente;
 Forma, Cor e Material;
 Os diferentes tipos físicos femininos e masculinos; harmonia e equilíbrio na forma;
modelagens; estética e harmonização;
 Acessórios: Calçados; bolsas e malas; jóias e bijuterias; pequenos detalhes: canetas, portacartões, carteiras, agendas, etc.;
 O traje para cada ocasião: Eventos sociais e profissionais;
 Negociando com o cliente: Prospecção de clientes; orçamentos; contratos; desenvolvimento
de Projeto;
 Apresentação e conclusão de trabalhos.
Idade Mínima: 16 anos
Mais informações com nossa central de atendimento.
Venha nos visitar, conhecer nossas instalações, os recursos disponíveis e a programação das
nossas galerias de exposições em ambas unidades, sempre com uma mostra especial.
Será um prazer te receber.
Um abraço,

