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RODZAJ SZKOLENIA 

 
Szkolenie zamknięte, dedykowane danej firmie (organizowane na potrzeby i dla pracowników 

konkretnego podmiotu gospodarczego). Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sklepów z 

odzieżą dla kobiet, w przypadku asortymentu męskiego lub mieszanego, program szkolenia zostaje 

odpowiednio dopasowany i pogłębiony.  

Czas trwania szkolenia: formuła dynamiczna - 1 dzień lub 2 dni (pogłębienie zakresu teoretycznego 

i warsztatowego). Zakres wiedzy i czas trwania szkolenia dopasowany do specyfiki organizacji                   

i potrzeb uczestników. Warsztaty oparte na realnych sytuacjach związanych z obszarem 

merytorycznego działania.  

 

 

GRUPA DOCELOWA 

Szkolenie skierowane jest do: 

 sprzedawców sklepów odzieżowych 

 handlowców firm odzieżowych 

 pracowników firm odzieżowych związanych z zarządzaniem produkcją, sprzedażą i 

marketingiem 

 osób zainteresowanych doskonaleniem wiedzy z zakresu stylizacji indywidualnej. 

 

 

KORZYŚCI 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: 

 zdobycie wiedzy na temat zasad stylizacji różnych typów sylwetek i typów urody 

 zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania stylizacji indywidualnej w procesie sprzedaży 

 nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta 

 nabycie umiejętności niezbędnych do budowania trwałych relacji z klientem 

 zdobycie świadomości i wiedzy na temat budowania wizerunku firmy poprzez profe-

sjonalny proces sprzedaży . 

 

 

METODY SZKOLENIA 

Minimum 75% czasu szkolenia ma formę warsztatową i treningową. Metody szkolenia: 

 mini – wykłady 

 panel dyskusyjny 

 ćwiczenia grupowe  

 ćwiczenia indywidualne 
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 burza mózgów 

 prezentacja 

 odgrywanie ról 

 analiza przypadków  (case studies) 

 konsultacje. 

 

 

PROGRAM 

 

Poniżej przedstawiono zarys programowy szkolenia. Szczegółowy program jest za każdym razem 

dostosowany do potrzeb Klienta.  

 

WPROWADZENIE  

 

TYPY KLIENTÓW I RODZAJE STYLIZACJI  

 Czego szukają klienci? – typy klientów. 

 Sprecyzowanie potrzeb klienta. 

 Rodzaje stylizacji – zasady ogólne 

 

KSZTAŁT TWARZY I DEKOLTY 

 Jakie typy kształtów twarzy wyróżniamy? 

 Dobór dekoltów do twarzy. 

 Dobór biżuterii i dodatków do dekoltów. 

 

TYPY SYLWETEK - STYLIZACJE 

 Jakie typy sylwetek wyróżniamy? 

 Co pasuje do określonego typu sylwetki? 

 Jak zatuszować niedoskonałości sylwetki? 

 

LINIE UBRAŃ – STYLIZACJE 

 Jakie linie ubiorów wyróżniamy? 

 Jakie linie pasują do określonego typu sylwetki? 

 Linie sylwetek a trendy w modzie. 

 

STYLIZACJA W PRAKTYCE 

 Stylizacja a dress code. 

 Stylizacja a kreowanie wizerunku. 

 Siła dodatków w stylizacji. 

 

PODSTAWY ANALIZY KOLORYSTYCZNEJ 

 Dlaczego kolory mają tak duże znaczenie? 

 Jak określić paletę kolorów klientki? 
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 Jak stylizować klientkę z wykorzystaniem analizy kolorystycznej? 

 

OBECNE TRENDY W MODZIE 

 Jaki są najważniejsze trendy w tym roku? 

 Klasyka a trendy – na co warto postawić?.  

 Typy urody i sylwetek a trendy. 

 

MODOWE GRZECHY I KILLERZY STYLU 

 Co to są killerzy stylu? 

 Jakie modowe grzechy najczęściej popełniają kobiety? 

 Kicz a ekstrawagancja. 

 

STYLIZACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY 

 Rola sprzedawcy – stylisty. 

 Stylizacja, a sprzedaż wiązana.  

 Budowanie długotrwałej relacji z klientem.  

 

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 

 

PROFIL EKSPERTA 

 

Prowadzący szkolenie:   

 

SOFI SOCHA  
 

Dyplomowana stylistka i kreator wizerunku, autorka książek, 

dziennikarka modowa. Pasjonatka mody i zagadnień związanych z 

psychologią mody i kreowaniem wizerunku. Ukończyła z 

wyróżnieniem krakowską Artystyczną Alternatywę, na kierunku 

stylizacja i kreowanie wizerunku. Brała udział w licznych kursach i 

szkoleniach związanych ze stylizacją, kreowaniem wizerunku, 

projektowaniem mody, wizażem oraz visual merchandisingiem (w 

tym na prestiżowych London College of Fashion oraz Central Saint 

Martins). Studiowała  również marketing, management oraz 

zarządzanie zasobami ludzkimi na uczelniach w Polsce i w 

Niemczech. Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i 

sprzedaży, także w branży modowej i beauty. Na co dzień zajmuje się głównie stylizacją 

personalną i stylizacją sesji zdjęciowych.  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA 
 

Terminy:  na życzenie – zapytaj o terminy. 

Godziny: na życzenie – zazwyczaj: 08:00 – 16:00 wraz z przerwą na lunch. 

Ilość uczestników szkolenia: do uzgodnienia. 

Cena: do uzgodnienia, w zależności od czasu trwania i liczebności grupy 

Rezerwacja szkolenia i informacje dodatkowe: informacja o chęci udziału w szkoleniu na 

adres: info@sofisocha.com lub kontakt telefoniczny: +48 696 028 210. 
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