LONDYŃSKI FASHION TRIP – BO SZCZĘŚCIE ZACZYNA SIĘ W GARDEROBIE
Londyn to niekwestionowan stolica mody. Jeśli szukamy ikon stylu, to nasz wzrok od razu
kieruje się na brytyjską stolicę. Zakupy w tak kultowych miejscach jak Oxford Street, to
obowiązkowy punkt wycieczki każdej stylowej kobiety. A czy Ty czujesz się ikoną stylu? Czy
Twoje ubranie oddaje Twój charakter pozytywnie wpływając na Ciebie i Twoje otoczenie?
Czy Twoja garderoba jest efektywna, ale i efektowna?
Jeśli nie, to znak że powinnaś wyjechać z nami do Londynu! Trzy tygodnie wcześniej
rozpoczniesz przygotowania w formie warsztatów i konsultacji online, by weekend w
brytyjskich butikach był ukoronowaniem przemiany jaką przejdziesz Ty i Twoja garderoba.

Na naszych warsztatach nauczysz się:
1. Jak budować indywidualny styl zgodny z osobowością:
•

Dowiesz się czym jest psychologia mody i jak efektywnie z niej korzystać.

Nasze techniki pomogą Ci nie tylko skutecznie podkreślić urodę, ale też
wpływać wyglądem m.in. na produktywność, organizację, harmonię
wewnętrzną. A także na świat dookoła ciebie. Poznasz tajniki psychofizyki
koloru i dowiesz się, jaki wpływ ma złudzenie optyczne na
samoświadomość.
2. Profesjonalnie budować szafę kapsułową.
▪ Dowiesz się jak najbardziej zestawiać rzeczy, by wszystko pasowało do
siebie, oszczędzając Twój czas przed wyjściem z domu.
•

Poznasz możliwości jakie daje analiza kolorystyczna zgodna z zasadami
psychologii osobowości i doboru kolorystyki zgodnego ze stylem życia.

3. Manipulacji złudzeniem optycznym.
▪ Dowiesz się jak uzyskać figurę o jakiej marzyłaś, dzięki dobrze dobranym
zestawom ubrań i kombinacji kolorów. A wszystko to zgodne z Twoim
stylem życia i charakterem.
4. Zakupowych trików.
▪ Podpowiemy Ci co zrobić, by zakupy nie tylko stały się
przyjemne, ale także by kupione rzeczy idealnie uzupełniały Twoją
garderobę i oddawały Twj indywidualny styl.
5. Tworzyć mapę szafy i siatkę stylu.
▪ A także jak skutecznie korzystać z nich na co dzień.

W pracy nad sobą i twoim indywidualnym stylem pomoże Ci znakomita trenerka,
psycholog i twórczyny autorskiego Programu Psychologii Stylu, Ewa Jurczak, Pomogła
już wielu osobom zmienić postrzeganie siebie i swojego stylu. Ewa to doświadczony
mentor, który poprzez swoje zajęcia warsztatowe i indywidualne konsultacje uczy Polki i
Polaków cieszenia się modą i odkrywania indywidualnego stylu, zgodnego z naszym
wnętrzem. www.psychologiastylu.com

