CONSULTORIA DE IMAGEM PARA PLUS SIZE
Duração: 24 horas
A Consultoria de Imagem Plus Size é um curso totalmente inovador no mercado. Pelo cenário
nacional, existe uma demanda real para a moda plus size, o que nos conduz a apostar neste
segmento que se apresenta como uma grande oportunidade para o Consultor de Imagem
atender com excelência a este público e agradar aos consumidores de roupas em tamanho
grande. Embora este nicho de mercado ainda seja pouco explorado no País, as lojas voltadas
ao público que usa modelo tamanho GG está se expandindo e representa uma grande
oportunidade para o os serviços de Consultoria de Imagem.
O curso abrange Gestão de Imagem Pessoal para o mercado Plus Size o especialista estará
apto a atender homens e mulheres plus size ou moda GG que usam roupas acima do nº44. O
foco são homens e mulheres, que desejam ressaltar seu estilo e beleza por meio do uso de
roupas e acessórios que estão na moda e não apenas vestir uma roupa que atenda ao seu
manequim. O aluno irá aprender a atender um público exigente e sofisticado, que busca
consumir moda que vista o seu corpo e satisfaça a sua vaidade.
Conteúdo programático:
Aula 1
Apresentação do Curso
Identificar as habilidades e conhecimentos necessários para o trabalho do Consultor de
Imagem para o mercado Plus Size
Conceito de Beleza
O impacto da aparência na formação da imagem
Os aspectos sociais, psicológicos e culturais relacionados à imagem
Aula 2
Identificar os elementos de design e as técnicas de ilusão de óptica (Engorda e emagrece /
aumenta diminui)
Como aplicar os princípios de ilusão de óptica e harmonia
Aula 3
Como equilibrar e harmonizar a silhueta Plus Size
Identificar as roupas e acessórios que engordam e emagrecem
Aula 4
Os estilos, as melhores escolhas de acordo com personalidade, lifestyle e tipo físico.
Aula 5
Recomendação de corte e cabelo e maquiagem que emagrecem
Visagista e Maquiadora convidada
Aula 6
Personal Shopper
As melhores compras
Quais as marcas
Aula 7
O mercado de moda plus size
Quais os veículos
Linguagem e comunicação adequada para o Público
Aula 8
Apresentação de Dossiê

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 as unidades, sempre com uma mostra especial.
Será um prazer te receber.
Um abraço,

