Curso
Avançado
Consultoria de
Imagem e Personal
Stylist 2022

Intro.

Depois de muito trabalhar na área da moda desde
1994 e ministrando cursos desde 2008 foi possível
perceber a carência de uma dinâmica mais livre de
interpretações e desejos dos clientes.
Muitos alunos após se formarem necessitam de
uma abordagem mais direta, clara e prática. A
maioria tem dificuldades de dar inicio a um
atendimento real.
Nosso curso se propõe a colocar toda a
METODOLOGIA vista em cursos anteriores na
PRÁTICA, sem rodeios!
Vamos trabalhar com uma cliente real em tempo
real. Serão 3 dias de curso presencial, imersão
integral focado no desenvolver do
autoconhecimento, valorização da imagem, estilo
de vida, personalidade do cliente aliado a uma
estratégia real e funcional.
Que tal fazer essa imersão?
Anita Rezende

Para quem é
Para todas as pessoas que buscam
um aperfeiçoamento no atendimento
personalizado da consultoria de
imagem e que ostra de se sentir mais
seguros

Eﬆarei apto após o curso?
Este curso foi desenvolvido para
proporcionar resultados e indicadores
de personalizarão e jornada do cliente.
Você vai estar apto e atento aos sinais
da linguagem corporal, dos aspectos
físicos e emocionais de todo o
processo da consultoria no passo a
passo.
Vai ficar expert em consultoria de
imagem.

Qu" o obj#ivo desse curso?
Proporcionar segurança no atendimento
ao cliente dando ênfase na entrevista (vai
conseguir interpretar nas entrelinhas o
que meu cliente deseja). Saber
desenvolver uma boa estratégia visual
personalizada com os desejos dos seus
clientes. Deixar claro para os consultores
o processo de toda a analise cromática
de forma didática, prática e fácil
interpretação na pratica. Mapeamento do
cliente, conhecimento dos tecidos,
modelares e montagem do dossiê
( beauty planner)
Mostrar o passo a passo do trabalho de
um consultor de imagem com
ferramentas e conteúdos indispensáveis
para te colocar no patamar da
especialização em marcas pessoas.

Programa
Detalhado

Parte da manhã
9h

Conhecendo a nossa cliente. Vamos dar inicio a uma nova proposta de
entrevista que leva nossa cliente a uma reflexão menos engessada e com
técnicas de coaching e PNL.

11h Momento de interpretar e mapear o questionário do cliente. Com

Dia 1

técnicas do CANVAS vamos organizar visualmente uma estratégia de IDV com
montagem de quadros. Interpretação fácil através das linhas e temperamentos.

Parte da tarde: no salão contratado
16h Vamos apresentar e debater com a cliente a sua IDV com suas
prioridades traduzidas com planejamento e organização visual.
Hora de promover um upgrade de visual no salão de beleza. Vamos trabalhar
as técnicas de visagismo com a a paleta de cor do cliente, estilo de vida e
personalidade e fazer a transformação do cliente.

Parte da manhã
9h

Closet clear, revitalização e mapeamento do guarda roupa com dicas de
customização e conserto de roupas. Mostrar o diferencial dos tecido e a
relação de valor das roupas (modelagem, caimento, costura). Harmonizacao
corporal na medida. Lista de prioridades de uso no guarda roupa, mediante
estilo de vida e planejamento de compras mais eficiente e enxuto.

Dia 2

Parte da tarde: shopping
14h Lista de prioridades com dicas de compras e lojas mais assertivas ao
estilo do cliente (manual de como fazer compras com planejamento da
consultoria - ensinar o cliente a fazer compras com perguntas estratégicas e
ensinamentos para uma vida). Conhecendo os tecidos, modelagens,
prioridades de compra mediante funcionalidade e estreia de imagem.

Parte da manhã
9h Vamos treinar o olhar criativo através de looks (o passo a passo da

Dia 3

montagem de produções com uso de acessórios e com técnicas de fotografia
e produção de moda (vamos tirar as duvidas gerais sobre várias composições,
incluindo o sapato - grande dificultador na montagem de um look).
Sem esquecer da estratégia da cliente e funcionalidade.

Parte da tarde
Hora de fechar a consultoria da cliente com o relatório final.
Vamos trabalhar o passo a passo da montagem do dossiê com dicas de
aplicativos, organização visual e muito mais. Você não pode perder!!
Entrega do certificado.

AGENDA

Loc" d@a m#od%ogia certificação
Curso de consultoria de imagem
AVANÇADO
INSTITUTO ANITA REZENDE
Curso presencial
Instituto Anita Rezende

Local e
data
JANEIRO
2022

Av Raja Gabáglia 2000 sala 314 torre 1
Estoril Belo Horizonte
Certificado será entregue no final do
curso

Belo Horizonte
Dias 24, 25 e 26 de janeiro
9 as 18 horas (1 hora de intervalo para almoço)
Horário de almoço de 12:00 as 13:00

Loc" d@a m#od%ogia certificação
Curso de consultoria de imagem
AVANÇADO
BRASÍLIA
Curso presencial
HOTEL ATHOS BULCAO

Local e
data
FEVEREIRO
2022

Certificado será entregue no final do
curso

BRASÍLIA
Dias 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO
9 as 18 horas (1 hora de intervalo para almoço)
Horário de almoço de 12:00 as 13:00

Loc" d@a m#od%ogia certificação
Curso de consultoria de imagem
AVANÇADO
UBERLÂNDIA
Curso presencial

Local e
data
MARÇO
2022

HOTEL SAN DIEGO
Certificado será entregue no final do
curso

UBERLÂNDIA
Dias 4, 5 e 6 DE ABRIL
9 as 18 horas (1 hora de intervalo para almoço)
Horário de almoço de 12:00 as 13:00

Loc" d@a m#od%ogia certificação
Curso de consultoria de imagem
AVANÇADO
BELO HORIZONTE
Curso presencial
INSTITUTO ANITA REZENDE

Local e
data
MAIO
2022

AV RAJA GABÁGLIA 2000 SALA 314
TORRE 1
Certificado será entregue no final do
curso

BELO HORIZONTE
Dias 23, 24 e 25 de maio
9 as 18 horas (1 hora de intervalo para almoço)
Horário de almoço de 12:00 as 13:00

Loc" d@a m#od%ogia certificação
Curso de consultoria de imagem
AVANÇADO
GOIÂNIA
Curso presencial

Local e
data

A CONFIRMAR
Certificado será entregue no final do
curso

JUNHO

GOIÂNIA

2022

Dias 6, 7 e 8 de junho
9 as 18 horas (1 hora de intervalo para almoço)
Horário de almoço de 12:00 as 13:00

Investimento
•

R$2.900,00 (Dois mil e novecentos
reais para o primeiro lote ATE 50
DIAS ANTES DO INICIO DO
CURSO

Inscrição
Para realizar sua inscrição, envie
um e-mail para

•

R$ 3.200 reais (Três mil e duzentos reais)
2º lote com inscrições ate a semana do
curso ou ate enquanto durarem as vagas

INSTITUTOANITAREZENDE@GMAIL.COM
com os seus dados completos

•

Forma de Pagamento
entrada de R$500,00 e restante em
10x no cartão

Deverá ser feito um depósito de
R$ 500,00 para garantir a sua vaga

•

Para pagamento à vista
concedemos um desconto de 10%.

•

Entrada não será devolvida caso
haja cancelamento pelo aluno 48 hs
de antecedência do curso

Método presencial
Mínimo 6 – Máximo 8

Banco Bradesco 237
Ag 1658 | Conta 2073-7
Ana Paula Rezende Gonçalves Moreira
CPF 882151136-72
> Ao efetuar o depósito, favor enviar
comprovante por
e-mail . Não garantimos a vaga sem este
depósito efetuado. Este depósito equivale à
primeira parcela e será deduzido do valor
total do curso. Nao será devolvido caso haja
desistência com 48 horas de antecedência

Quem é An&a
Anita Rezende

CEO INSTITUTO ANITA REZENDE

Formação

Centro de Educação em Moda no SENAC/SP e
Consultoria de Imagem SENAC/MG, Universo da cor.
Especializada em Design de Moda pela Universidade
FUMEC.
Especializada em Marketing de Vendas para o Mercado
luxo pela Getúlio Vargas, Consumo da Imagem pela
UFMG e mais de 20 anos de experiência na área da
moda, varejo de luxo e consultoria de imagem.

Empresa

INSTITUTO ANITA REZENDE
Treinamento e desenvolvimento profissional em moda
consultoria de imagem
CNPJ: 20.362.937/0001-14

Contato

anitarezende.com.br
institutoanitarezende@gmail.com
31 9778.9224 WhatsApp

