Kreowanie wizerunku - stylizacja
fryzur oraz techniki makijażu na każdą
okazję
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

2020/01/21/29157/518655

Cena netto

4 900,00 zł

Cena brutto

4 900,00 zł

Cena netto za godzinę

204,17 zł

Cena brutto za
godzinę

204,17

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-17

Termin zakończenia
usługi

2020-02-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-24

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 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

FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA "IMPULS" BEATA KONDRACKA

Osoba do kontaktu

Beata Kondracka

E-mail

bk@kosmetykiimpuls.pl

Telefon

+48662150020

Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem biznesowym jest wprowadzenie nowej oferty do gabinetów kosmetycznych oraz do
salonów fryzjerskich. Wprowadzenie nowoczesnych technik stylizacji, obecnie coraz bardziej
popularnych,wśród kobiet i młodzieży ,pozwoli na rozszerzenie zakresu usług a tym samym zwiększy
konkurencyjność gabinetu/salonu na rynku .Jednocześnie znacznie podniesie kwalifikacje zawodowe
pracowników gabinetów . Pozwoli to na zdecydowany rozwój firmy i zwiększy zyski firmy.

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności, wykonywania różnych technik
makijażu. Szkolenie jest skierowane do kosmetyczek oraz wizażystek, które zawodowo zajmują sie
wykonywaniem makijaży okolicznościowych. Program i ćwiczenia dostosowane są do potrzeb
szkoleniowych pracowników i pracodawców salonów kosmetycznych. Nauka obejmuje poziom
podstawowy jak i techniki zaawansowane. makijaż ślubny, wieczorowy, makijaż kobiety dojrzałej, cat
eye, smoky eye, full of colors, makijaż z pigmentami, glamour.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Ramowy program usługi:

- technika pracy
- stylizacja fryzur
- rodzaje makijaży w praktyce
- makijaż ślubny
- makijaż metodą Full of color
- makijaż wieczorowy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza: Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie różnych technik makijażu . Wskazań i
przeciwwskazań zabiegu do zastosowania w różnych przypadkach
zgodnie z typem urody i
proporcjami twarzy klienta. Zdobędzie wiedzę w zakresie prawidłowego doboru odpowiednich
kosmetyków oraz niezbędnych narzędzi do wykonania makijażu. Pozna schematy aplikacji - krok po
kroku.
Zasad higieny , dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie. Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu
przygotowania twarzy do makijażu.
Umiejętności: Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu wykonywania makijażu. Zdobędzie
umiejętności prawidłowej aplikacji kosmetyków na twarz oraz pozna różne techniki. Pozna w praktyce
procedurę przygotowania skóry do makijażu i prawidłowo wykona zabiegi na modelkach.
Kompetencje społeczne: Uczestnik zdobędzie także kompetencje społeczne poprzez bezpośredni
kontakt z Klientem indywidualnym. Poza tym rozwinie umiejętności interakcji społecznych poprzez
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami procesu szkoleniowego.

Grupa docelowa
Grupą docelową są kosmetyczki/ kosmetolodzy/ styliści brwi i rzęs/ fryzjerzy/ i osoby chcące poszerzyć
swoje umiejętności zawodowe w zakresie w/w szkolenia.

Materiały dydaktyczne
Skrypty szkoleniowe, katalogi fryzjerskie, kosmetyczne.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Teoria:omówienie zasad higieny
pracy,omówienie środków do
dezynfekcji, narzędzia,przedstawienie
procedury sterylizacji narzędzi w
autoklawie,budowa płytki
paznokciowej,choroby skóry rąk i
paznokci,wskazania i przeciwwskazania,
omówienie działania lampy UV i LED,
produkty i procedury

2020-0217

09:00

11:00

2:00

2

PRAKTYKA : - wykonanie pełnej stylizacji
paznokci – Manicure hybrydowy – praca
na Modelce

2020-0217

11:00

17:00

6:00

3

TEORIA : - omówienie procedury
zabiegu – krok po kroku – Stylizacja
paznokci żelem na tipsie - zalecenia do
pielęgnacji po zabiegu

2020-0218

09:00

11:00

2:00

4

PRAKTYKA : - wykonanie pełnej stylizacji
paznokci = żel na tipsie – praca na
Modelce

2020-0218

11:00

17:00

6:00

5

TEORIA : -omówienie procedury zabiegu
– omówienie procedury zabiegu krok po
kroku - Stylizacja paznokci żelem na
formie - zalecenia do pielęgnacji po
zabiegu

2020-0224

09:00

11:00

2:00

6

PRAKTYKA : - wykonanie pełnej stylizacji
żelem na formie – praca na Modelce

2020-0224

11:00

17:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Beata Kondracka

Obszar specjalizacji

Kosmetologia, medycyna estetyczna, wizaż,
stylizacja fryzur, stylizacja paznokci, manicure,
pedicure, podologia.

Doświadczenie zawodowe

Instytut Szkoleń Kosmetycznych i Medycznych
od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniami, z
zakresu kosmetyki, stylizacji paznokci, makijażu
permanentnego, podologii, medycyny
estetycznej. Nasza wiedza i doświadczenie,
pozwalają na wykonywanie usług, na nawyższym
poziomie. Szkolenia są realizowane wyłącznie na
produktach wysokiej jakości, a ich program,
nastawiony na maksymalną efektywność,
Posiadamy własne sale
szkoleniowe,wyposażone, w niezbędny sprzęt i
urządzenia do przeprowadzania szkoleń.
Absolwentom zapewniamy stały kontakt i
oferujemy pomoc w razie potrzeby.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 23 lat własna działalność gospodarcza,
prowadzenie szkoleń. Jednocześnie
prowadzenie salonu kosmetycznego, co pozwala
na stałe nabywanie doświadczenia, które
wykorzystuje, prowadząc liczne szkolenia w
branży beauty.

Wykształcenie

Wyższe. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Instruktor Akademii Paznokcia.

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Bohaterów Warszawy 5/u2
70-366
Szczecin,
zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
woj.

