Curso de Consultoria de Imagem
Julho 2010

Boletim de informação
Torne
Torne-se uma
consultora
consultora CMB!
• Gosta de Moda, Estilo e
Beleza?
• Gosta de ajudar as pessoas
em maximizar a potência da
sua imagem?
• Gosta de ver os programas
sobre a mudança de visual?
• Já sonhou com uma
profissão que gostava de
fazer todos os dias?
• Agora chegou a altura de
tornar-se uma consultora de
imagem!

Depois do curso, será
capaz de realizar:

Está na hora para uma carreira nova?
Se precisa de um desafio
profissional novo com um
elevado grau de
independência, e se gosta
de fazer sentir bem as
outras pessoas, tornar se
um(a) consultor(a) de
imagem pode ser a
solução certa. Não se
trata apenas dar
conselhos sobre as
últimas tendências na
moda; abrange a imagem
total de uma pessoa,
desde ao cabelo até aos
pés, sem esquecer os
objectivos e as
características pessoais
de cada uma.

Porque treinar com a
Colour me Beautiful
(CMB)?

Consultas de cor
Consultas de estilo e imagem

• CMB já existe há 25
anos e é líder

internacional no ramo
de consultoria de
imagem

• Tem a liberdade de
definir as horas que
quer dedicar ao seu
negócio e assim a
remuneração que
pretende

• CMB UK orgulha-se
em ter material de
apoio de alta
qualidade, como os
‘workbooks’ e a linha
própria de cosmética

• CMB dispõe ajuda aos
seus consultores a nível

Aulas de autoauto-maquilhagem

Workshops de cor e imagem
para particulares e empresas
Mudanças de visual

Análise de guardaguarda-roupa

Personal shopping

Conteúdo do Curso de Consultoria de Imagem
Esta formação intensiva
de 12 dias engloba o
conceito e método único
da Colour me Beautiful
relativamente à cor,
maquilhagem e estilo.
Aprenderá como aplicar
os vários conceitos de cor
e estilo no vestuário,
acessórios e
maquilhagem.

A formação combina
teoria estruturada, aulas
práticas com voluntários,
sessões de marketing,
lições sobre os produtos e
formas de construir o seu
próprio negócio.

da sede no Reino Unido
como em Portugal

• Colour me Beautiful é
uma entidade
formadora reconhecida
pela ‘Federation of
Image Consultants
(TFIC), pela que os
nossos formadores têm
um alto nível
conhecimento e
experiência quer a
nível profissional quer
a nível de ensino.

Programa — 92 horas
• Conceito CMB , importância da imagem
• Metodologia de cores: grupos, identificação e
aconselhamento

Produtos incluídos no valor de €1000
1000

• Manual completo com toda a teoria e

• Técnicas de aconselhamento de estilo: morfologias,
proporções, estruturas, personalidade e estilo de vida

• Tecidos, padrões, texturas
• Rosto: formas, pele, cabelo — aconselhamento
• Maquilhagem: como aplicar uma maquilhagem natural
e sofisticada, produtos cosméticos CMB

• Análise de guarda-roupa & Personal Shopping (teoria e
prática)

• Casos práticos com voluntários: consultas de
maquilhagem, cor e imagem

• Preparação e realização de workshops e apresentações
• Construir o seu negócio, técnicas de comunicação

exercícios práticos

• Stock de ‘style workbooks e ‘style
update folders’

• Conjunto de 134 tecidos para análise
de cor

• Capa para análise de cor
• Conjunto de carteiras e cartões com
tecidos

• Kit de maquilhagem com mais de 30
produtos de cosméticos colour me
beautiful

• Conjunto de pincéis profissionais de
cosmética

• Livro ‘colour me beautiful’
• Livro ‘colour me younger’
• CD promocional com apresentação
Sobre a formadora Manon Rosenboom Alves

• DVD de maquilhagem

Manon Rosenboom Alves, directora da Colour me Beautiful fundou
a empresa em Portugal em 2008. Sendo pioneira na consultoria
de imagem em Portugal, estabeleceu várias parcerias com
empresas nacionais e realizou centenas de consultas. Licenciou-se
em Gestão na área de Saúde na Universidade de Maastricht,
Holanda, possui uma pós-graduação em Marketing e Negócios
internacionais na INDEG/ISCTE e obteve os seus certificados de
consultoria de imagem (cor, estilo, maquilhagem, homem e
empresarial) na casa mãe, na CMB em Londres.

Detalhes sobre o curso
Onde: Lisboa/Oeiras
Data início:

Para mais informações
contacte:

Image
•

22 de Outubro 2010
Horário:
Sextas -feiras: 9h—17h
Sábados: 9h—13h
Preço: €2195 + IVA

Colour
Colour me Beautiful
Manon Rosenboom Alves
T: 96 448 1443 /

Style

91 199 3406

•

Modo de pagamento:
20% na inscrição
30% até 3 semanas antes do
início do curso
50% na primeira semana após
início do curso

•

MakeMake-up
E: info@cmb.com.pt

•

W: www.cmb.com.pt

Scarves

