Makijaż kobiety dojrzałej i starszej
pani - warsztaty dla kosmetyczek i
wizażystek
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/10/04/9487/229553

Cena netto

800,00 zł

Cena brutto

800,00 zł

Cena netto za godzinę

100,00 zł

Cena brutto za
godzinę

100,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-11-19

Termin zakończenia
usługi

2018-11-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-10-05

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-11-14

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

PODKARPACKI OŚRODEK SZKOLENIOWODORADCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoba do kontaktu

Natalia Wandas

E-mail

biuro@posd.pl

Telefon

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kosmetyczek oraz wizażystek, które zawodowo
zajmują się wykonywaniem makijaży okolicznościowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Ogólna charakterystyka makijażu kobiety dojrzałej
Na co zwracać szczególną uwagę, malując kobiety dojrzałe:
Jak wydobyć piękno i uzyskać efekt odmłodzenia.
Dobór odpowiednich kosmetyków
Omówienie zasad makijażu kobiety dojrzałej:
Zasada precyzji, staranności i umiaru
Korekta niedoskonałości cery
Modelowanie opadających powiek, kącików ust, policzków, „worków” pod oczami
Formy utrwalania makijażu (zastosowanie odpowiednich fixerów)
Stylizacja brwi, techniki makijażu brwi
Kreska na powiece – malować czy nie
Jakie kolory są odpowiednie, a jakich unikać.
Bazy i podkłady dostosowane do kondycji cery.
Oczekiwania klientki – a właściwy dobór makijażu.
Etapy wykonania makijażu krok po kroku – pokaz
Zajęcia praktyczne na modelce dojrzałej:
Makijaż na szczególne okazje (makijaż wizytowy, np. z okazji ślubu, urodzin)
Makijaż wieczorowy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu kursu Uczestniczki będą potraﬁły wykonać poprawnie profesjonalny makijaż kobiety
dojrzałej i starszej pani, dobrać odpowiednio jego kolorystykę i nasycenie do całości stylizacji jak również
typu urody. Ponadto będą mogły zwiększyć zakres usług, co przełoży się na dodatkowe dochody.

Grupa docelowa
Kosmetyczki i wizażystki – zawodowo wykonujące makijaże okolicznościowe.

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne
Uczestnik otrzymuje materiały w formie drukowanej lub/i w wersji on Line.

Informacje dodatkowe
Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe
kosmetyki na czas trwania warsztatów
bufet kawowy, ciasteczka
certyfikat ukończenia warsztatów makijażu kobiety dojrzałej i starszej pani
Minimalna liczba uczestników: 2 osoby

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Powitanie i rejestracja

2018-11-19

09:00

09:30

0:30

2

Pokaz z omówieniem

2018-11-19

09:30

12:30

3:00

3

Przerwa

2018-11-19

12:30

13:00

0:30

4

Wykonywanie makijaży przez
uczestników - warsztaty

2018-11-19

13:00

17:00

4:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marta Kwolek

Obszar specjalizacji

Zawodowe szlify zdobywała w Warszawie,
kończąc Warszawską Akademię Wizerunku oraz
– najlepszą obecnie szkołę wizażu – Pro Make up
Academy. Tam też pracowała przy wielu sesjach
zdjęciowych. Ponadto ukończyła wiele
certyfikowanych szkoleń, szkoląc się m.in. u
światowej sławy wizażystów , takich jak Dawid
Molina, Karla Powell oraz Fabienne Rea.

Doświadczenie zawodowe

Prowadzi Studio Makijażu Profesjonalnego,
specjalizując się w makijażach ślubnych i
artystycznych; współpracuje również z
ogólnopolskimi magazynami branżowymi, gdzie
cyklicznie publikuje swoje prace. Jej artykuły oraz
makijaże ślubne „krok po kroku” oraz edytoriale
publikowane są co kwartał w magazynie Panna
Młoda (wg rankingu MPiK – nr 1 na liście
magazynów dla panien młodych). Jest
współautorką fotograficznej wystawy „BEAUTY”,
przy której pracowała jako wizażystka i stylistka.
Wystawa „gościła” w wielu znakomitych
miejscach, m. in. w galerii Nierzeczywista w
Rzeszowie, w zamku kazimierzowskim w
Przemyślu, w zamku Dubiecko oraz na Słowacji.
Fantazyjne nakrycia głowy, które tworzy z pasji i
dla relaksu, zostały docenione przez
międzynarodowe jury, które przyznało jej II
miejsce w konkursie Carpatian Art of Fashion.
Wizażystka kontynuuje prace nad kolejną
wystawą, której wernisaż planowany jest jesienią
2018. Podczas Kongresu Przyszłości Branży
Beauty w Warszawie jej Studio Makijażu znalazło
się wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu i
otrzymało certyfikat „Salon najbardziej dla
klienta”. Współorganizatorka i prelegentka
Konferencji Zdrowia i Urody 2017, Kongresu
Kobiet w G2A Arena oraz cyklicznych Śniadań
Biznesowych dla Kobiet w hotelu Hilton Garden
Inn.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi

dyplomowana wizażystka i stylistka, trener
profesjonalnych technik makijażu

Adres:
Słoneczna 3
36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Lokalizacja usługi – Tyczyn, ul. Słoneczna 3
lub w przypadku większej ilości osób –
Rz e s z ów (istnieje możliwość dojazdu do
salonu lub dowolnego miasta, w celu
przeprowadzenia warsztatów na miejscu)

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Inne

osób

z

