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KORZYŚCI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ZAMKNIĘTYCH








Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
Doświadczona kadra trenerska
Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Techniki szkoleniowe:
 Prezentacje multimedialne
 Analiza przypadku, case studies
 Indywidualne doradztwo
 Gry symulacyjne






Ćwiczenia
Testy psychologiczne
Dyskusje, demonstracje
Scenki, psychodrama

Warunki organizacyjne:
Termin
Miejsce
Przybliżony koszt

Do ustalenia.
Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
3500 PLN netto – 1 dzień szkoleniowy (8 godzin zegarowych) dla grupy do 10 osób.
10% zniżki przy podpisaniu umowy na miesiąc przed realizacją szkolenia.

W cenie: opracowanie indywidualnego programu dopasowanego do potrzeb Klienta, przygotowanie materiałów
uwzględniających specyfikę branży, przeprowadzenie szkolenia, bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, imienne
certyfikaty ukończenia szkolenia.

PRZYKŁADOWE MODUŁY SZKOLENIA

Cel szkolenia:
Często słyszymy „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. A wiemy, że pracownicy firm są ich wizytówkami. Nie jest również
tajemnicą,
że
firmy
są
poddawane
ciągłej
ocenie
klientów,
pracowników,
konkurencji,
a także instytucji ekonomicznych czy mediów. Tym samym, aby pisano i mówiono o naszej firmie dobrze, należy
wiedzieć, jak kierować jej wizerunkiem i autoprezentacją jej pracowników.
Moduły Szkoleniowe:

ROLA WIZERUNKU W AUTOPREZENTACJI (m.in. znaczenie wyglądu w życiu codziennym, pierwsze
wrażenie, komunikacja niewerbalna, teoria kolorów- koło kolorów, rodzaje harmonii barw, psychologia
kolorów i ich znaczenie w ubiorze, rodzaje typów urody i sposoby na ich określenie).

KREOWANIE WIZERUNKU- FRYZURA I MAKIJAŻ (m.in. pielęgnacja i przygotowanie twarzy do
makijażu, techniki profesjonalnego makijażu- modelowanie kształtu twarzy, brwi, oczu, ust, fryzura a kształt
twarzy, fryzura w biznesie).

KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO STYLU (m.in. pokaż makijażu i indywidualne konsultacje- makijaż
dzienny, biznesowy, wieczorowy, nauka makijażu- ćwiczenia praktyczne, zasady doboru stroju- typy
sylwetki oraz niedoskonałości różnych partii ciała i ich modelowanie za pomocą stroju, komponowanie
garderoby na różne okazje- styl klasyczny, romantyczny, sportowy, biznesowy).






Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.
Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.
Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.
W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu
Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują
ofertę do Państwa potrzeb.
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