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СТИЛІСТ+ТЕХНІКИ
ПРОДАЖІВ
Унікальний авторський курс від експертів у стилі та продажах
для: здобуття професіі ̈стиліста та покращення продажів у
fashion-індустріі.̈
Курс ведуть експерти практики з багаторічним досвідом
стиліста-баейра та експертизою у продажах у рітейлі.

Солонська Анжеліка,
Гарбузюк Валентина 

ВИКЛАДАЧІ
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КІЛЬКА СЛІВ ПРО ...

Для кого підійде курс:
• Ви шукаєте свій стиль і хотіли б сформувати
свій імідж та якісно змінити свій образ?
• ви хочете почати зміни у своєму житті і
спочатку хочете змінити образ і знайти свій
стиль?
• ваша діяльність пов'язана з продажами та
розвитком бізнесу у fashion-індустріі ̈– ви
продавець у бутіку, ви стиліст – консультант та
плануєте розвивати свою кар'єру та шукаєте нові
зони розвитку?
• Ви чинний професіонал fashion-індустрії

(візажист, фотограф, перукар чи блогер), але
відчуваєте брак знань?

Якщо ви відповіли на один із пунктів «ТАК»
- тоді цей курс саме для вас.

За час навчання на курсі:
• ви опануєте професію стиліста, консультанта у
fashion-індустріі;̈
• складати образ під задану тематику для будь-
якоі ̈людини;
• навчитеся розбиратися в аксесуарах, стилях та
із задоволенням консультуватимете інших;
• навчитеся швидко визначати категорію клієнта
та адаптувати стиль своєі ̈поведінки під клієнта;
• якісно з'ясовувати потреби конкретного
покупця;
• грамотно презентувати продукцію;
• ви навчитеся здійснювати додатковий продаж
покупцю відповідно до його потреб;
• зможете заробляти та збільшити своі ̈результати
в рази.
Після закінчення курсу видається
сертифікат та надаються актуальні вакансіі.̈

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Кожен студент -це
особистість, яка розраховує
на максимальну увагу до
своіх прагнень,
професійність викладачів та
співпрацю, задля
покращення якості життя та
власниого розвитку.

Vision

Ми працюємо задля
збільшення можливостей
своіх̈ студентів, шляхом
використання здобутих
знань.
Кожен курс - це
сінергентичний ефект теоріі,̈
практики, вмінь та навичок.  

Mission



Блок №1: МОДА та СТИЛЬ:

Модуль № 1 Вступне заняття.
Перший блок присвячений знайомству, плануванню та вивченню
основних термінів. Тут ми намагаємося зрозуміти, а навіщо ми прийшли
вчитися на курс, чого хочемо досягти, як правильно розподілити сили,
організувати роботу над власною зовнішністю, стилем та іміджем
загалом, звідки черпати натхнення і чи можна зробити стиль та моду
своєю професією та покликанням, а так само як і де знаходити
актуальну, свіжу та грамотну інформацію з fashion-індустріі.̈
• Компоненти іміджу
• Види іміджу
• Стиль, мода, імідж – порівняння понять
• Джерела натхнення та інформації
Практикум: встановлення цілей роботи над власним іміджем.
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Модуль № 2 Типи фігур та робота з корекцією недоліків.
Вчимося не лише працювати в рамках запропонованих класифікацій, а
й виходити за них. Вчимося бачити красу та унікальність кожного типу
фігури, не мислити шаблонами та підкреслювати індивідуальність
кожного. Коригуємо недоліки, правильно «садимо» костюми та
насолоджуємось красою.
• Ілюзіі ̈зорового сприйняття та способи корекціі ̈недоліків.
• Основні жіночі типи фігур та іх̈ особливості.
• Робота з «не класичними» жіночими типами фігур.
• Алгоритм визначення жіночого типу фігури.
 Практикум: Визначення типу фігури. Виявлення рекомендацій щодо
корекціі ̈недоліків та вибору одягу.

5
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Модуль №3 Робота з аксесуарами.
Аксесуари це безумовно необхідний елемент іміджу. Без них будь-який
образ здається незакінченим, а вміння грамотно і правильно підбирати
аксесуари - це ознака не тільки гарного смаку, але і добре засвоєної
інформаціі ̈цього блоку. Визначення та значення аксесуарів
• Класифікація аксесуарів
• Правила підбору аксесуарів
• Психологія вибору аксесуарів
Практикум: Складання власноі ̈картки аксесуарів.
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Модуль № 4 Теорія кольору та природні колірні гармоніі.̈
Після вивчення цього блоку ви навчитеся інакше бачити і розуміти
колір. Ви зможете аналізувати та вивчати природну красу кожної
людини. А так само зрозумієте, як правильно змінювати природну
гармонію людини (зміна кольору волосся, брів тощо). Також ви
навчитеся грамотно підбирати кольори для кожноі ̈людини і грамотно
комбінувати іх̈ між собою.
• Поняття «кольору», його об'єктивні та суб'єктивні властивості
• Процес сприйняття кольору
• Колірні гармонії
• Правила поєднання кольорів у одязі
• Визначення унікального колориту зовнішності
• Способи правильноі ̈зміни колориту зовнішності
• Підбір індивідуальноі ̈палітри кольорів
• Персональний вибір колірних поєднань
Практикум: Робота з кольором через малювання та складання колажів.
Визначення колориту зовнішності за авторською методикою.
Складання індивідуальноі ̈палітри кольорів. Аналіз власних колірних
поєднань.

5
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Модуль № 5 Пошук власного стилю.
Це, мабуть, найголовніший і найважливіший блок у всій програмі. Як
знайти себе та як знайти свій стиль? У світі дуже хочеться бути
індивідуальністю. Хочеться знайти «своє» та знайти «себе» у
різноманітті запропонованих стилів.
• Проєктування іміджу та облік усіх індивідуальних особливостей
стилю
• Теорія асоціацій
• Техніка складання асоціативного колажу
Практикум: Складання імідж-проєкту. Робота з асоціативними
колажами. Персональні консультаціі ̈щодо стилю.
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Модуль №6 Розбір гардероба та шопінг.
Після того, як знайдено свій власний стиль, звичайно ж, хочеться
позбутися старого і придбати щось нове. Як правильно організувати
роботу, як часто необхідно влаштовувати розбір гардероба і як не
перетворювати шопінг на каторгу та марну трату часу – дізнаємося в
цьому блоці.
• Визначення видів гардероба
• Технологія побудови базового гардероба
• Технологія формування капсульного гардероба (гардероба-
конструктора)
• Алгоритм складання комплектів одягу
• Правила розбору гардероба
• Складання шопінг-листа
• Організація правильного та ефективного шопінгу
Практикум: Побудова персонального базового гардероба. Розбір
гардероба кожного студента. Складання особистого шопінг-листа.
Шопінг у Торговому Центрі.
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Блок № 2: КОМУНІКАЦІЯ ТА ПРОДАЖУ:

Модуль №1 Алгоритм успішного продажу/комунікації
• Емоційний інтелект у продажах та спілкуванні - важлива навичка XXI століття
• Компетенціі ̈менеджера з продажу
• Налаштування та самооцінка
• Продаж: технологія або мистецтво
Практикум: Інтелект карта вашого циклу продаж

Модуль № 2 Установка контакту з клієнтом. Методика DISC у продажах
• Встановлення контакту через різні засоби комунікаціі:̈ вербальні, невербальні,
паравербальні
• Ефективний початок зустрічі, створення атмосфери довіри, створення первісного
інтересу
• Техніки малоі ̈розмови – заміна всім набридлого «Чим вам допомогти?»
• Інструменти впливу за технікою DISC
Практикум: Встановлення контакту. Методика DISC - робота "в полях"

Модуль №3 Презентація у продажах
• Що продаємо – знання продукту/послуги, ринку та конкурентів
• Яка інформація про товар необхідна та достатньому покупцеві для згоди на покупку
• Ціна та цінність. СПІН-ваги
• Як на практиці говорити з покупцем мовою вигод
• Зміст та етапи ефективноі ̈презентаціі.̈ Підготовка до проведення презентації
• 6 ефективних комунікативних навичок
Практикум: презентуємо свій продукт

Модуль №4 Робота з запереченнями
• Продаж починається з заперечення
• Психологічна природа опору
• Основні техніки та методи відповіді на заперечення
• Основні заперечення із практики учасників
Практикум: робота в парах – добір відповідей на заперечення із практики учасників

Модуль №5 Техніки завершення угоди
• Техніки завершення угод
• Технологіі ̈спонукання до ухвалення рішення
• Додаткові продажі: Up-Sale Cross-Sale – як це працює?
• Клієнтоорієнтованість – у чому сила? Як це працює
Практикум: робота в парах із реальними кейсами
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ПРОГРАМА КУРСАЗНАЙОМТЕСЬ, ВАШІ
ВИКЛАДАЧІ
Солонська Анжеліка
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 Ведучий стиліст у LAVZ Ukraine.
Саме Анжеліка, фахівець понад 10 років,
створює гармонійний і стильний образ для
людей з різних сфер бізнесу. Протягом
багатьох років працює з політиками,
моделями та іншими громадськими людьми.
Як хороший стиліст, вона знає як
підкреслити всі переваги клієнта,
відобразити риси його характеру та
особисті якості. Вона знає все про колір і
форму, про тканини та фасони, про тонкощі
та фішки. І саме цими навичками та
секретами вона ділиться зі своім̈и
замовниками, торговими компаніями, бо
сьогодні тренд – стиль та простота рішень.

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Бізнес-консультант, мотиваційний
тренер
Founder, Director у Навчальний
Центр Атлант
Director в Agency of Innovations &
Changes
 
 Понад 20 років у продажах;
 Понад 1000 успішних переговорів;
 Досвід створення ефективних та
мотивованих Команд;
 Управління компаніями зі штатом понад
200 осіб у різних сферах;

 

Гарбузюк Валентина

https://www.facebook.com/lavzukraine/


ПРОГРАМА КУРСА

умова знижка

сторіз з запрошенням 5%

другий курс протягом року 10%

два курса/два друга/подруги 15%

02

УМОВИ НАВЧАННЯ
Кожен курс навчального ценру - це здобуття нових
знань, новоі ̈професіі ̈та вектору кар'єрного розвитку

КОЖНИЙ КУРС - ЦЕ ПРО СКЛАДНЕ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ  ТА ПОДАРУНКИ

ФОРМАТ ТА ТРИВАЛІСТЬ 

Навчання у групі
48 ак годин

Навчання 
індивідуальне
не передбачене

Формат
off

Формат

Вартість 
3360  грн/курс 

(тривалість  2 міс)

Вартість 



Контакти
м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24, офіс 22 
Web-site: https://kursi.dp.ua 
Email: 389091atlant@gmail.com
Телеграм: @AtlantDnepr22
Phone number: 
+38(067) 989-97-54,
+38 (067) 631-30-07 (вайбер)
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