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Uczestnicy potrafią po szkoleniu dobrać odpowiedni strój do pracy, w zależności od jej charakteru.
Wiedzą, jak dobrać krój do sylwetki, jak nosić dodatki, jak dobierać kolory.

Tajemnice dress code-u

Cena szkolenia:

282.90 zł za 1 osobę

Termin szkolenia:

Od 2012-11-26 do 2012-12-26

Czas trwania szkolenia:
Typ szkolenia:

Dni 30 / godzin 8

E-learning

Termin zgłoszeń upływa:

2012-11-18 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Nowak , tel 587175500

Opcja i tryb szkolenia:

Po godzinach

Minimalna ilość uczestników:

3 os.

Maksymalna ilość uczestników:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:

8 os.

nie

opcjonalnie

Materiały dydaktyczne:

tak

Skrócony opis szkolenia: Uczestnicy potrafią po szkoleniu dobrać odpowiedni strój do pracy, w
zależności od jej charakteru. Wiedzą, jak dobrać krój do sylwetki, jak nosić dodatki, jak dobierać
kolory.
Program szkolenia: Korzyści:
Uczestnicy potrafią po szkoleniu dobrać odpowiedni strój do pracy, w zależności od jej charakteru.
Wiedzą, jak dobrać krój do sylwetki, jak nosić dodatki, jak dobierać kolory. Szkolenie daje
podstawową, a zarazem wystarczającą wiedzę z zakresu dress code i typów strojów, jakie wyróżnia.
Profil uczestnika: Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą dobrze wyglądać w pracy i
wspierać poprzez strój swój profesjonalizm. Szkolenie jest adresowane zarówno do osób
indywidualnych, jak i pracowników firm i instytucji.
Liczebność grupy: Grupy szkoleniowe liczą od 3 do 8 osób.
Metody szkoleniowe: Szkolenie stacjonarne to połączenie aktywnych metod ćwiczeń
indywidualnych i grupowych oraz analiz praktycznych przykładów z modułem teoretycznym opartym
na multimedialnej prezentacji. Dla każdego chętnego uczestnika, stylistka przeprowadzi także
analizę kolorystyczną.
Szkolenie blended learning to materiały szkoleniowe dostępne przez Internet, zadania i aktywności.
Moduł praktyczny to analiza kolorystyczna wykonana chustami garderobianymi przez stylistkę.
Szkolenie e-learning to materiały dostępne przez Internet oraz obowiązkowe zadania i aktywności,
które realizowane są w 100% za pośrednictwem Internetu.
Program:
• Pierwsze wrażenie i jego rola.
• Wizerunek pracownika a PR firmy.
• Wygląd a pozycja zawodowa – o różnicach w ubiorze sekretarki i prezesa.
• Strój formalny, nieformalny, koktajlowy – czym jest i kiedy musimy o nim pamiętać?
• Business dress, business casual, casual - definicja i reguły zastosowania.
• Wskazania elegancji.

• Zasady łączenia wzorów i deseni.
• Ubrania klasyczne, czyli co warto mieć w swojej garderobie.
• Moda a profesjonalny wizerunek.
• Teoria koloru i typy kolorystyczne, czyli jak dobierać kolory.
• Typy sylwetek a odpowiedni fason ubrania.
• Biżuteria a zasady dress code i elegancji.
• Obuwie i dodatki w pracy.
• Fryzura i makijaż do pracy - zasady
• Najczęstsze błędy w doborze ubioru.
• Najczęstsze błędy w sposobie noszenia ubrań.
• *Analiza kolorystyczna za pomocą chust garderobianych dla chętnych uczestników szkolenia (na
szkoleniu stacjonarnym).

Cena i rabaty:
- 230zł (+23% VAT) szkolenie e-learning (w całości przez Internet) - kliknij, aby poznać szczegóły
- 430zł netto (+23% VAT) szkolenie blended learning (teoria przez Internet, praktyka stacjonarnie - 2
godz.) - pierwsza zgłoszona osoba - kliknij, aby poznać szczegóły
- 730zł netto (+23% VAT) szkolenie stacjonarne - pierwsza zgłoszona osoba.
Rabat za wczesne zgłoszenie (wpłata na min. 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia wynosi -10%)
Każda kolejna zgłoszona osoba na to samo szkolenie od tego samego płatnika płaci 10%
mniej, czyli:
druga zgłoszona osoba płaci -10%
trzecia zgłoszona osoba płaci -20%
czwarta zgłoszona osoba płaci -30%
piąta zgłoszona osoba płaci -40%
szósta zgłoszona osoba płaci -50%
siódma zgłoszona osoba płaci -60%
ósma zgłoszona osoba płaci -70%
dziewiąta zgłoszona osoba płaci -80%
dziesiąta zgłoszona osoba płaci -90%
jedenasta i każda kolejna zgłoszona osoba płaci -99%
Rabaty za wczesne zgłoszenie i za ilość uczestników ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ!

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu
zestaw konferencyjny - aktówka, notes, długopis itp.*
dwudaniowy obiad (każdy uczestnik sam wybiera dania z menu przygotowanego przez restaurację
Cztery Strony Świata)**
nieograniczone przerwy kawowe*
materiały dydaktyczne
certyfikat ukończenia szkolenia
* opcja dostępna wyłącznie przy szkoleniu stacjonarnym oraz w wersji blended learning
** opcja dostępna wyłącznie przy szkoleniu stacjonarnym
Agenda:
Czas trwania: 1 dzień - szkolenie stacjonarne;
30 dni - dostęp do szkolenia blended learning (w tym 2 godz. praktyki stacjonarnie);
30 dni - dostęp do szkolenia e-learning.
Godziny: 9 -17 - szkolenie stacjonarne;
dowolne
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

Źródło: inwestycjawkadry.info.pl

