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#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KLEUR- EN STIJLADVIES: DE ESSENTIALS
OMSCHRIJVING

Omschrijving
Je kunt het onderscheid maken door persoonlijk en goed advies te geven aan jouw klanten.
Een klant kunnen verrassen met een kleur of stijl die misschien niet tot zijn/haar gebruikelijke keuzes hoort, maar die hem of haar zichtbaar beter staat ... dat is
waarom je het doet!
Een 2 uur durende kleuranalyse geven, is niet het doel van deze opleiding.
Wat wel? Met deze korte maar intensieve opleiding, kun je jouw klanten the essentials van kleur- en stijladvies geven waardoor je als medewerker een meerwaarde
biedt aan jouw zaak.
Bovendien krijg je via deze tips & trics een goeie basis om een personal shoppingbox in elkaar te steken op basis van het profiel van jouw klant.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Bij deze opleiding ben je zelf het praktijkvoorbeeld bij uitstek.
Sessie 1: kleuradvies
Ontdek welke kleureigenschappen (toonhoogte, ondertoon, chroma) voor jezelf het verschil maken. Hoe pas je dit toe op kleding, accessoires, kapsel en maquillage?
Sessie 2: Stijladvies
Je gaat opnieuw praktisch aan de slag: ontdek de pluspunten van je silhouet en gezicht en hoe je die in de verf zet. Vorm van kledingstukken, accessoires en de
stofsoort pas je aan met betrekking tot lengte, silhouet, BMI en leeftijd.
Sessie 3: Fashionlook samenstellen
Je past de voorgaande know-how toe en laat je inspireren door het huidige modebeeld. Wat zijn mogelijke nieuwe aankopen waarmee je je garderobe (of dat van je
klant) weer up to date maakt zonder authenticiteit uit het oog te verliezen.
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Zelfstandig imago consulente en coach sinds 1996. Uitbaatster van kleur/stijl/transformatie studio
Opleidingen en specialisaties:
C.M.B. (Color me beautiful Londen)
opleiding als imago consulente voor vrouwen, mannen en bedrijven
Lichaamsgerichte (Total Acceptance)
Coachopleiding van 2006 tot 2009
Referenties:
Imago training voor personeel van RABOBANK
Zelfstandig trainster voor retail JBC, INNO, VERITAS, Bel&Bo Relooking specialiste voor Karaat
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