Warsztaty makijażu profesjonalnego.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/19/23437/490304

Cena netto

4 000,00 zł

Cena brutto

4 000,00 zł

Cena netto za godzinę

250,00 zł

Cena brutto za
godzinę

250,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-01

Termin zakończenia
usługi

2020-03-02

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-29

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

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

Nie

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

Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawiera opis efektów uczenia się
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są
realizowane z zapewnieniem rozdzielności
funkcji?
Kurs zostanie ukończony egzaminem
zewnętrznym
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny
w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne
rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej
branży/sektorów lub
Program kursu uzyskał pozytywne rekomendacje
5 pracodawców branży kosmetycznej
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Studio Urody Justyna Pisanko
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Studio Urody Justyna Pisanko
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu
zawodowego, uprawniony do wydawania
dokumentów potwierdzających kwalifikację na
podstawie ustawy lub rozporządzenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Marta Gąska CREATIVE

Osoba do kontaktu

Marta Gąska

E-mail

martatymoszuk@wp.pl

Cel usługi

Telefon

+48 600 012 713

Cel biznesowy
Celem szkolenia jest poprawa wizerunku firmy jako podmiotu świadczącego usługi kosmetyczne na
najwyższym poziomie, który stale poszerza umiejętności korzystając ze szkoleń najlepszych
specjalistów w branży. Głównym celem biznesowym jest wprowadzenie nowej usługi w salonie co
podniesie atrakcyjność i konkurencyjność salonu. Szkolenie pokazuje nowe techniki,
najefektywniejsze techniki profesjonalnego makijażu o które klienci pytają. Przedsiębiorca uzyska
przynajmniej 1 nowego klienta w przeciągu trzech miesięcy od zakończenia usługi. Nabycie nowych
umiejętności oraz poprawa wizerunku firmy przyczynią się do wzrostu przychodów dotyczących
makijaży. Przedsiębiorca będzie mógł zwiększyć cenę pojedyńczej usługi, dodatkowo ilość
sprzedawanych usług tego rodzaju wzrośnie. W zależności od specyfiki salonu kosmetycznego
powinno to wpłynąć na zwiększenie przychodów od 1%-4% w skali miesiąca.

Cel edukacyjny
Szkolenie dostarczy uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie prowadzenia biznesu.Po odbyciu
szkolenia uczestnicy będą umieli wdrożyć efektywny marketing do swoich firm oraz wykorzystywać
najefektywniejsze techniki wykonywania makijażu profesjonalnego. Znany i ceniony w Polsce
szkoleniowiec i makijażystka gwiazd z wieloletnim doświadczeniem, dostarczy kolejno wiedzy: *
autopromocji w branży beauty na podstawie swoich występów telewizyjnych * pozyskiwania nowych
klientów z perspektywy rozwijającej się działalności * marketingu: sposobów na płatne i darmowe
metody promocji firmy * obsługi klientów nowych i zdobycia ich zaufania w oparciu o swoją działalność
jaką jest własna szkoła makijażu MARTA GĄSKA MAKEUP SCHOOL w Białymstoku * ustalania cen na
rynku Beauty * współpracy komercyjnej z partnerami biznesowymi nawiązując do swojej wysokiej
pozycji w branży beauty w Polsce. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prawidłowego
wykonania najnowszych światowych trendów: - makijaż dzienny/ biznesowy - makijaż ślubny - nauka
klejenia i dopasowywania długości sztucznych kępek rzęs - nauka techniki SMOKEY EYES w
klasycznej odsłonie - makijaż cery dojrzałej - technika CUT CREASE - nauka klejenia i doboru
odpowiednich rzęs na pasku Poprzez intensywnego kursu makijażu PRO MASTERCLASS uczestnik
zdobędzie kwalifikacje z zakresu: WIEDZA: - Uczestnik poznaje typy urody oraz rodzaje cery; Uczestnik definiuje najnowsze produkty i techniki aplikacji produktów oraz narzędzi do wykonywania
makijaży profesjonalnego z uwzględnieniem makijażu dziennego, biznesowego, ślubnego, SMOHEY
EYES, cery dojrzałej,CUT CREASE; - Uczestnik zyska wiedzę o techniki makijażu przy użyciu trendów
światowych; - Uczestnik uzupełnia swoją wiedzę o dobór odpowiednich rzęs do rodzaju makijażu;
UMIEJĘTNOŚCI: - Uczestnik potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
wykonywania makijażu z wykorzystaniem różnych metod; - Uczestnik potrafi samodzielnie wykonać
zabieg, idealnie uzyskać zamierzony cel, dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować na
potrzeby klienta zarówno cery młodej jak i dojrzałej; - Uczestnik zyskuje większą świadomość
przeciwwskazań co wpływa na prawidłowy wywiad z klientem; - Uczestnik rozwija się w kierunku
klejenia i dopasowywania długości odpowiednich kępek rzęs lub rzęs na pasku; - Uczestnik
porównuje różne techniki makijażu podczas prezentacji na modelce z uwzględnieniem trendów
światowych; - Uczestnik zdobywa fachową wiedzę na temat tworzenia makijażu cery dojrzałej
uwzględniając przy tym maskowanie niedoskonałości. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: - Uczestnik ma
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, świadomość ciągłego dokształcania się
zawodowego w zakresie tworzenia makijażu na każda okoliczność; - Uczestnik zapoznaje się z
najnowszymi produktami oraz narzędziami do wykonywania makijażu profesjonalnego co pozwoli
uczestnikom wykazywać kreatywność podczas codziennej pracy z klientem, przelać zdobyte
doświadczenie na pracę w zespole oraz przy samodzielnym wykonywaniu wizażu; - Uczestnik potrafi
ocenić efekty swoich działań i w przystępny sposób wyjaśnić je klientowi – w poczuciu
odpowiedzialności za jego zdrowie i dobro; - Uczestnik odpowiednio przygotowuje się do swojej
pracy wg zasad przedstawionych na szkoleniu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
2 dniowe szkolenie (16h) zostało przygotowane z myślą o uczestnikach, którzy chcą poznac oraz
nauczyć się najefektywniejszych technik profesjonalnego makijażu. Wszystko to bedzie dzialo się pod
okiem trenera Marty Gąska, która na potrzeby szkolenia udostępni materiały do pracy, czyli kosmetyki
oraz niezbędne akcesoria do wykonywania makijażu. Uczestnik planują swoją aktywność poznanych
metod w zawodzie co przedłoży się na satysfakcje z pozyskania nowych klientów oraz względy
ﬁnansowe. Program szkolenia MARTA GĄSKA PRO MAKEUP MASTERCLASS łaczy w sobie kurs wizażu z
uwzględnieniem:
Dzień I
- przybliżenie sylwetki trenera oraz zgłębienie wiedzy uczestników m.in. w temacie marketingu
biznesowego, współpracy z klientami oraz konkurencji na rynku z perspektywy Marty Gąski.
-makijaż dzienny/ biznesowy z modelowaniem powieki i konturowaniem na sucho, szczegółowe
omówienie nakładania podkładu, korektorów, baz oraz konturowania twarzy. Przedstawienie
podstawowych informacji jak odnieść się do danego typu urody przy modelowaniu.
- makijaż ślubny w subtelnej odsłonie z efektem GLOW skóry (nakładanie pigmentow na mokro);
Najskuteczniejsze i najnowocześniejsze techniki aplikacji produktów.
- makijaż ślubny klasyczny z wykorzystaniem techniki TAPE MAKEUP i techniką konturowania na mokro.
Zwrócenie szczególnej uwagi na pielęgnację przed tym szczególnym dniem.
- nauka klejenia i dopasowywania długości sztucznych kępek rzęs.
Dzień II
- nauka techniki SMOKEY EYES w klasycznej odsłonie (czyli przenikania i gradacji kolorów);
rozpoznawanie typów urody oraz rodzajów cery.
- makijaż cery dojrzałej czyli specyfika doboru odpowiednich produktów, kolorów i technika modelowania
opadającej powieki;
- technika CUT CREASE
z efektem łączenia intensywnych kolorów i pigmentow oraz nauką
wykonywania kreski „od taśmy”.
- nauka klejenia i doboru odpowiednich rzęs na pasku.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik zdobędzie wiedzę:
rozpoznaje typy urody oraz rodzaje cery;
pracując na znanych markach definiuje najnowsze produkty i techniki aplikacji produktów oraz
narzędzi do wykonywania makijaży profesjonalnego z uwzglednieniem dziennego, ślubnego, cery
dojrzałej, technik TAPE MAKEUP, SMOKEY EYES, CUT CREASE;
uzupełnia swoją wiedzę o techniki makijażu przy użyciu trendów światowych; z udziałem modelki
ilustruje poznane techniki pod okiem trenera;
Umiejętności uczestnika:
porównuje przy użyciu wielu poznanych technik różne metody z uwzględnieniem różnych
trendów światowych;
zdobędzie fachową wiedzę na temat tworzenia makijażu cery dojrzałej (maskowanie
niedoskonałości), makijażu dziennego, ślubnego, cery dojrzałej, technik TAPE MAKEUP, SMOKEY
EYES, CUT CREASE ;
planuje wykorzystanie zdobytej wiedzy, technik makeupu i doświadczenia z odbytych warsztatów;

Kompetencje:
zapoznanie się i praca z najnowszymi produktami oraz narzędziami do wykonywania makijażu
profesjonalnego pozwoli uczestnikom wykazywać kreatywność podczas codziennej pracy z
klientem, przelać zdobyte doświadczenie na pracę w zespole oraz przy samodzielnym
wykonywaniu wizażu;
wszystkie w/w profesjonalne techniki makijażu uczestnik będzie miał możliwość wykonać na
modelce pod okiem niekwestionowanej specjalistki w dziedzinie makijażu, będzie mógł
skorzystać z opinii i porad w trakcie wykonywania wizażu, dzięki zajęciom praktycznym, które
odegrają kluczową rolę w warsztatach;
wykorzystanie technik profesjonalnego makijażu i zastosowanie ich w zawodzie zwiększy
kompetencję uczestnika i pozwoli na zachowanie otwartości podczas wykonywanej pracy.

Grupa docelowa
kobiety chcące zwiększyć swoje umiejętności z zakresu wizażu;
kobiety chcące rozszerzyć swoją działalność o branżę beauty
właściciele i pracownicy salonów i studi kosmetycznych

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Prezentacja makijaży przez trenerkę
oraz wykonywanie makijaży przez
uczestniczki kursu na modelkach

2020-0301

08:00

16:00

8:00

2

Prezentacja makijaży przez trenerkę
oraz wykonywanie makijaży przez
uczestniczki kursu na modelkach

2020-0302

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marta Gąska

Obszar specjalizacji

Marta Gąska jest jedną z najlepszych
makijażystek w Polsce,niekwestionowanym
specjalistą i autorytetem w dziedzinie
makijażu.Na swoim koncie ma współpracę z
największymi gwiazdami kina i estradymin:Edytą
Górniak,Justyną Steczkowską,Małgorzatą Socha
,Ewą Farną.Tworzy makijaże przy największych
SHOW TV takich jak ; TANIEC Z GWIAZDAMI , THE
VOICE OF POLAND, DANCE DANCE DANCE.
Występuje w roli eksperta w licznych programach
TV takich jak; SABLEWSKIEJ SPOSÓB NA MODĘ ,
EKSTRA ZMIANA, POJEDYNEK NA MODĘ. W DZIEŃ
DOBRY TVN prowadzi własny cykl makijażowy
MALUJ SIĘ KTO MOŻE.

Doświadczenie zawodowe

Od 8 lat z ogromnym powodzeniem prowadzi
własną szkołę makijażu MARTA GĄSKA MAKEUP
SCHOOL,która bierze udział w największych
wydarzeniach modowych i kulturalnych takich jak
:42 FESTIWAL FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI,
KRAKÓW FASHION SQUARE, WARSAW FASHION
STREET oraz tworzy zespoły makijażystów przy
programach TV takich jak : TAKE ME OUT ,
DANCE DANCE DANCE , WORLD OF DANCE i
wielu innych. Wieloletnia współpraca z
największymi gwiazdami kina i estrady w
dziedzinie makijażu.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadza liczne szkolenia i warsztaty
praktyczne z zakresu makijażu i wizerunku
zarówno dla profesjonalistów ,podmiotów
gospodarczych jak również osób fizycznych.

Wykształcenie

Politechnika Białostocka Wydział Architektura i
Urbanistyka Międzynarodowa Szkoła
Charakteryzacji Marii Ewy Dziewulskiej z zakresu
makijażu profesjonalnego,charakteryzacji
filmowej i teatralnej,

Lokalizacja usługi
Adres:
Władysława Wysockiego 2/7
15-167 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

