Podstawy makijażu
Usługa archiwalna
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

2020/01/02/10458/509425

Cena netto

2 950,00 zł

Cena brutto

2 950,00 zł

Cena netto za godzinę

147,50 zł

Cena brutto za
godzinę

147,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-27

Termin zakończenia
usługi

2020-04-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-26

Maksymalna liczba uczestników

4

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA
GROCHOŁA

Osoba do kontaktu

Natalia PiotrowskaGrochoła

E-mail

natalia@trementi.pl

Telefon

+48509670833

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - zagadnień
teoretycznych wykonania makijażu podstawowego - wskazań i przeciw wskazań do wykonania
makijażu podstawowego - doboru odpowiednich kosmetyków do wykonania makijażu podstawowego
- doboru odpowiednich narzędzi do wykonania makijażu podstawowego Uczestnik nabędzie
umiejętności : - wykonania makijażu podstawowego - aplikacji kosmetyków na mokro i sucho - analizy
kolorów i typów urody Uczestnik samodzielnie będzie potrafił wykonać makijażu podstawowego
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia
komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu będzie potrafił we
właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o
stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających
z wykonanego zabiegu. Uczestnik kursu zrozumie, że właściwa komunikacja z klientem jest dla niego
gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalnego przeprowadzenia zabiegu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu
500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie
szkoleniowej.
Zakres szkolenia:
- Narzędzia i higiena pracy

- Techniki makijażu, dobór kosmetyków
- Analiza kolorów i typów urody
- Techniki aplikacji kosmetyków na mokro i na sucho
- Pokaz makijażu na modelce
- Zajęcia praktyczne, praca w grupie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- zagadnień teoretycznych wykonania makijażu podstawowego
- wskazań i przeciw wskazań do wykonania makijażu podstawowego
– doboru odpowiednich kosmetyków do wykonaniamakijażu podstawowego
- doboru odpowiednich narzędzi do wykonania makijażu podstawowego
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- wykonania makijażu makijażu podstawowego
- aplikacji kosmetyków na mokro i sucho
- analizy kolorów i typów urody
Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez
zwiększenie liczby oferowanych zabiegów.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić
rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,
narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu
zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.

Grupa docelowa
Szkolenia są skierowane do osób chcących nauczyć się podstaw makijażu

Materiały dydaktyczne
Skrypt

Informacje dodatkowe
Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wstęp teoretyczny omówienie narzędzi
i technik makijażu Pokaz makijażu na
modelce. Zajęcia praktyczne na
modelkach.

2

Omówienie technik makijażu Pokaz
makijażu na modelce Zajęcia
praktyczne

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0427

10:00

20:00

10:00

2020-0428

10:00

20:00

10:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Aleksandra Latos

Obszar specjalizacji

Aleksandra Latos specjalizuje się w wykonywaniu
makijażu: - dziennego -ślubnego karnawałowego -wieczorowego -makijażu do
sesji zdjęciowych Prowadzi ona również
indywidualne i grupowe warsztaty wizażu.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zebrała podczas
pracy z indywidualnym klientem (makijaże
użytkowe), pracy przy edytorialach fashion
(publikacje w magazynach branży beautyi
fashion), pracy przy zleceniach reklamowych na
planie zdjęciowym, eventach w centrach
handlowych, pracy dla marki MAC Cosmetics praca z klientem indywidualnym , prowadzewnie
warsztwtów dla klientów salonu, projektowanie
makijażu, regularne szkolenia wewnątrz firmy
podnoszące umiejętności artystyczne.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Pani Aleksandra prowadzi indywidualne oraz
grupowe szkolenia w salonach kosmetycznych,
prowadziła również cykliczne szkolenia w salonie
MAC Cosmetics dla klientów salonu.

Wykształcenie

Pani Aleksandra ukończyła szkołę na kierunku
„Wizaż i Stylizacja”. Od kilku lat stale się rozwija i
szlifuję umiejętności.

Imię i nazwisko

Ewelina Szpakowska

Obszar specjalizacji

Pani Ewelina Szpakowska specjalizuje się w
wizażu i profesjonalnej kosmetyce.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie wykonywanie makijaży oraz
przeprowadzanie szkoleń z Wizażu.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzenie szkoleń z zakresu wizażu. Prowadzi
szkolenia indywidualne oraz grupowe.

Wykształcenie

Pani Ewelina posiada wykształcenie wyższe –
pedagogiczne. Posiada także technika usług
kosmetycznych. Jest również z zawodu
wizażystką. Posiada również wiele szkoleń z
zakresu wizażu oraz kosmetyki.

Lokalizacja usługi
Adres:
Wolności 40/21
41-500 Chorzów, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

