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DESEJA ENTENDER MELHOR
CADA ESTILO, MAS NÃO
QUER "ROTULAR"
CLIENTES?

VOCÊ...

QUER APRIMORAR SEUS
QUESTIONÁRIOS E
MÉTODOS DE
INVESTIGAÇÃO DE ESTILO?

DESEJA PRESTAR SERVIÇOS
MAIS PERSONALIZADOS
BASEADOS NO ESTILO DE
SEUS CLIENTES?

- psicologia do estilo e identidade
- estilo através do tempo: de Belle
Northrup aos dias de hoje
- ferramentas para investigação de estilo
- cores X estilo

CONTEÚDO

- tipos físicos X estilo
- elementos de design X tipologia de
estilos
- estilos femininos X adaptações de estilo
masculino
- dossiê de estilo
-prática de personal shopping baseado
em estilos

MATERIAL
INCLUÍDO

PRÉ
REQUISITO

- Apostila impressa
- Ficha técnica de Estilo + Plano de Ação
- Card de cores de tendências
- Certificado

- Ter concluído um curso de Consultoria
de Imagem ou moda de no mínimo
20h/aula ou conhecimento em moda ou
varejo

O curso DNA de Estilo tem duração de 14hs/ aula presenciais
As vagas são limitadas!
Horário: das 9h às 17h

Investimento: parcelado em até 6 vezes de R$ 255 sem juros via
PagSeguro ou R$ 1.290 à vista com desconto via depósito bancário.

Inscrições: Envie email para contato@ayshacorrea.com.br avisando
a forma de pagamento pretendida. Caso haja vagas na turma
escolhida você receberá a ficha de inscrição + dados bancários ou
link do PagSeguro.

Política de Cancelamento
- Se houver necessidade de cancelamento de participação em até 15 dias
antes do workshop o valor total pago será reembolsado.
- A menos de 15 dias antes do início do curso nenhuma solicitação de
cancelamento será reembolsada — mas é possível indicar outra pessoa
para assistir à aula aproveitando a mesma inscrição já feita/paga.
- A solicitação de cancelamento deverá ser feita por escrito através do email contato@ayshacorrea.com.br
- O curso só será cancelado pela prestadora de serviço por imprevistos de
força maior ou se não for atingido o número mínimo de participantes. Em
todos os casos, os participantes serão avisados com urgência e receberão
o reembolso integral do valor pago.

Aysha Corrêa é consultora de imagem certificada AICI CIC e
especialista em Estilo, após receber o título de Certified
Universal Style Consultant ™ em treinamento com Alyce
Parsons, referência mundial e criadora dos 7 Estilos Universais.
Fez cursos em áreas correlatas como Coloração Pessoal,
Styling, Psicologia do Estilo, Morfopsicologia, História da Moda e
Negócios de Moda no Brasil, EUA e Portugal
Graduada em metodologia de ensino para adultos pelo St
Gilles College em Londres, atua como professora nos cursos de
Consultoria de Imagem da EnModa, ministrou cursos na área
de imagem pessoal e profissional na cidade de Luanda, Angola.
Além disso, é a atual VP Comunicaçao da AICI Brasil (Associação
Internacional dos Consultores de Imagem), realiza workshops ,
consultorias em grupo, treinamentos em lojas, e colabora com
publicações das áreas de moda e estilo.

“Estilo vem de
saber quem você é
e quem você quer
ser no mundo”
Nina Garcia

