WIZERUNEK W FIRMIE
Usługa archiwalna
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

2019/12/05/36135/499193

Cena netto

4 800,00 zł

Cena brutto

4 800,00 zł

Cena netto za godzinę

73,85 zł

Cena brutto za
godzinę

73,85

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

65

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-10

Termin zakończenia
usługi

2020-01-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-31

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-09

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne
dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń
– podstawowe wymagania dla dostawców usług

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

AMONA Anna Skrzydlewska

Osoba do kontaktu

Anna Skrzydlewska

E-mail

anna.wolodzko@gmail.com

Telefon

608201236

Cel usługi
Cel biznesowy
Uzyskanie praktycznych rozwiązań w zakresie kreowania wizerunku osobistego Wzmocnienie
wizerunku firmy poprzez profesjonalną autoprezentację pracowników Poczucie atrakcyjności i wzrost
samooceny w środowisku zawodowym Znajomość zasad etykiety i elegancji w sytuacjach
biznesowych

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Autoprezentacja i jej wpływ na sukces zawodowy
Pierwsze zrażenie i jego znaczenie w kreowaniu wizerunku osobistego
Wizerunek pracownika a wizerunek firmy
Osoba wiarygodna wizerunkowo
Mój wizerunek osobisty-jak go zmienić?
Moda a profesjonalny wizerunek w pracy
Analiza kolorystyczna i dobór garderoby zgodnie z typem urody
Łączenie kolorów, wzorów i tkanin
Makijaż i fryzura do pracy
Złote zasady korygowanaia mankamentów urody
dress code w pracy
Garderoba biznesowa

ABC stylu i elegancji
Psychologia koloru i doradztwo wizerunkowe

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kursant posiądzie wiedzę z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku, dress codu. Będzie mieć
świadomość jak jest odbierany przez otoczenie biznesowne i co skorygować aby robić jak najlepsze
wrażenie na swoich partnerach biznesowych przyszłych i obecnych.

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do prezesów, kadry zarządzającej, pracowników małych i dużych ﬁrm oraz
urzędników, którzy poprzez relacje z otoczeniem mają decydujący wpływ na jej wizerunek.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Autoprezentacja i jej wpływ na sukces
zawodowy Pierwsze zrażenie i jego
znaczenie w kreowaniu wizerunku
osobistego

2020-0110

09:00

18:00

9:00

2

Wizerunek pracownika a wizerunek
firmy Osoba wiarygodna wizerunkowo
Mój wizerunek osobisty-jak go zmienić?

2020-0113

09:00

18:00

9:00

3

Wizerunek pracownika a wizerunek
firmy Osoba wiarygodna wizerunkowo
Mój wizerunek osobisty-jak go zmienić?

2020-0114

09:00

19:00

10:00

4

Moda a profesjonalny wizerunek w pracy
Analiza kolorystyczna i dobór garderoby
zgodnie z typem urody Łączenie
kolorów, wzorów i tkanin

2020-0115

09:00

19:00

10:00

5

Makijaż i fryzura do pracy

2020-0117

09:00

18:00

9:00

6

Złote zasady korygowanaia
mankamentów urody dress code w
pracy

2020-0120

09:00

18:00

9:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

7

Garderoba biznesowa ABC stylu i
elegancji Psychologia koloru i
doradztwo wizerunkowe

Data
realizacji
zajęć
2020-0131

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

18:00

9:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Skrzydlewska

Obszar specjalizacji

Kreowanie wizerunku, makijaż, wizaż, wystąpienia
publiczne

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Jana Keplera 10
61-869 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

