
Ramowy program usługi

Wizerunek biznesowy - ,,Warsztaty Stylu''

Dzień I  8:00-18:00

1.Wykład: wprowadzenie do tematyki szkoleniowej  
Jak chcesz być postrzegany?

Co Twój wizerunek ma mówić o Tobie? – autodiagnoza

Czym jest wizerunek biznesowy?

Business dress, business casual, casual – definicja i reguły zastosowania

2.Zajęcia praktyczne 
Dzień II  8:00-18:00
1.Wykład: postawy stylizacji a wizerunek
2. Zajęcia praktyczne: Znaczenie koloru w kreowaniu wizerunku biznesowego 
Dzień III.  8:00-18:00
1.Wykład: Moda i trendy a biznesowy dress code
2.Zajęcia praktyczne 
Dzień IV  8:00-18:00
1. .Wykład: Wizerunek kobiety a wizerunek mężczyzny w biznesie   
-Wizerunek kobiet

-Wizerunek mężczyzn

2.Zajęcia praktyczne.(warsztaty w terenie )
-Klasyczne ubrania biznesowe, czyli co warto mieć w swojej garderobie

-Moda a biznesowy dress code

Dzień V  8:00-18:00
1.Wykład: Najczęściej popełniane błędy w stroju biznesowym(warsztaty w terenie)
2.Zajęcia praktyczne -
Dzień VI  8:00-18:00
1.Wykład: Kreowanie wizerunku poprzez wygląd 
-Typ sylwetki a odpowiedni fason

-Strój formalny, nieformalny, koktajlowy – czym jest i czy w biznesie musimy o nim pamiętać

2.Zajęcia praktyczne  
Dzień VII  8:00-18:00
1.Wykład: Jak chcesz być postrzegany
2. Zajęcia praktyczne
VIII  8:00-18:00
1.Wykład: Wskazówki na zaproszeniu dotyczące stroju – co oznaczają
2.Zajęcia praktyczne: Biznesowy strój wieczorowy, czyli jak się ubrać na imprezę firmową 

Ze względu na specyfikacje kursu przerwy kawowe oraz obiadowa ustalana jest indywidualnie przez prowadzącego w zależności od 
tempa pracy.

1 godzina szkolenia = 45 minut (godzina dydaktyczna)

Z uwagi na specyfikę szkolenia zajęcia praktyczne mogę odbywać się w terenie ( warsztaty wyjazdowe) 

Przed zapisem na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności 
wolnych miejsc.

Liczba uczestników zgadza się z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Cena 
szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu. 

Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 10 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia.

W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny oraz 
przerwa obiadowa trwająca 45 minut.
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