
Imagem Pessoal e 

Profissional



PRIMEIRA IMPRESSÃO



Aula 1
Impacto pessoal 

 Conceito de imagem 

 Primeira impressão 

 Imagem e marca pessoal 

Styling e tendências

 Tendências dos desfiles do SPFW

 Valorize seu tipo físico 

 Análise de elementos de design 

 Coordenação de peças 



Estilo profissional

 Imagem profissional X Imagem Pessoal

 Dress code profissional

 Dress code social

 Sabotadores de imagem

Cores a seu favor

 Tendências de cores 2018 

 Psicologia das cores

 Valorize sua beleza com as cores corretas

 Cores e maquiagem

Aula 2



Endereço: Hotel Fórum

Avenida Ho Chi Min, Luanda

Data: 10 e 12/10/17 das 18h30 às 22h30



Presidente da AICI Brasil à frente da Studio Immagine, 
empresa especializada em consultoria de imagem 

pessoal e corporativa com foco em coloração pessoal.
Ministra cursos com este foco por todo Brasil, coordena 

programa de mentoria e gestão de carreira para novos 
profissionais da área, é professora convidada do curso 

de pós-graduação de Visagismo da Universidade 
Anhembi Morumbi e docente do curso de Laboratório 

de Imagem e Estilo pela Escola Panamericana. 
Especializou-se em Análise de Cores com Ilana

Berenholc e formou-se também pelo Image Resource
Center of New York – Dominique Isbeque em Style and

Wardrobe e pela Style Works – Carol Davidson em 
coloração pessoal e compras. MBA com foco em 

empreendedorismo pela Brazilian Business School and
University of Richmond.

Luciana Ulrich



Pós graduada em língua inglesa e tradução pela UNIMEP- Universidade Metodista de Piracicaba e 
especialista em metodologia de ensino pelo St Gilles College de Londres, atua como professora nos 
cursos de Consultoria de Imagem e Coloração Pessoal da EnModa- Escola de Empreendedores. 
Além disso presta serviços de Consultoria de Imagem e Estilo Pessoal individuais e em grupo, 
realiza workshops e treinamentos em lojas e colabora com publicações da área de moda e estilo

Aysha Corrêa

Secretária do Board da AICI 2016-2018 é 
formada em Consultoria de Estilo Pessoal pela 
Oficina de Estilo, Consultoria de Imagem 
Masculina pela FAAP, Coloração Pessoal e 
Styling pelo Studio Immagine, Psicologia do 
Estilo, Guarda Roupas, Proporção e Cores 
pelo Style Core.



contato@studioimmagine.com.br
contato@ayshacorrea.com.br
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