Vizažo/ Stiliaus studijos Vestuvių Planuotojams
I. Teorija. Vizažas:
1. Vizažisto profesijos atsiradimas, istorija Lietuvoje
2. Rinkos analizė, geriausi specialistai, rekomendacijos
3. Išlaidų optimizavimas, reklamos galimybės
4. Paslaugos pardavimas, bendravimas su klientais
5. Komandinis darbas
6. Sąsajos su kitais paslaugų tiekėjais
7. Darbas su jaunaisiais, kaip išsiaiškinti jaunųjų poreikius, pirmas susitikimas su jaunaisiais
8. Dienos planas, savo laiko planavimas vestuvių dieną, prisitaikant prie kitų specialistų
9. Asmeninės profesionalaus vizažisto savybės
10. Vestuvinio vizažo psichologija
II. Teorija. Stilius:
1. Stilisto profesijos atsiradimas, istorija Lietuvoje
2. Rinkos analizė, geriausi specialistai, rekomendacijos
3. Išlaidų optimizavimas, reklamos galimybės
4. Paslaugos pardavimas, bendravimas su klientais
5. Komandinis darbas
6. Sąsajos su kitais paslaugų tiekėjais
7. Darbas su jaunaisiais, kaip išsiaiškinti jaunųjų poreikius, pirmas susitikimas su jaunaisiais
8. Asmenybės analizė per spalvų ir stiliaus terapiją
9. Asmenybės ir individualumo išlaikymas vestuviniais įvaizdyje
10. Vestuvinių suknelių ir kostiumų mados ir tendencijos
11. Asmeninės profesionalaus stilisto savybės
III. Praktiniai kursai. (Pasirinktinai, galite rinktis vieną arba visus trys praktinius kursus)
A) Praktinis kursas #1. Parodomasis dėstytojos makiažas:
1. Jaunosios tipažo suvokimas
2. Jaunosios charakterio ir poreikių suvokimas, psichologiniai darbo aspektai
3. Pirmas susitikimas su jaunąją, bandomasis makiažas
4. Odos analizė
5. Vestuvinio makiažo ypatumai (makiažas kuris privalo atrodyti nepriekaištingai tiek dienos šviesoje, tiek
foto/video objektyvuose, tiek vakaro prieblandoje)
6. Jaunikio makiažas
Praktiniai studentų makiažai (su dėstytojos pagalba ir priežiūra):
1. kiekvienas išanalizuoja nuotakos (savo modelio) tipažą, poreikius, odą
2. bandomojo makiažo atlikimas
3. vestuvių ryto imitacija, vestuvinio makiažo atlikimas (atsižvelgiant į tai kaip išsilaikė bandomasis, kokius
gavo komentarus iš jaunosios, atliekamas tas pats arba patobulintas makiažas)

B) Praktinis kursas #2
1. Kodėl svarbu mokėti atlikti šukuosenas
2. Vestuvinių šukuosenų mados ir tendencijos
3. Dėstytojų parodomieji vestuvinių šukuosenų pavyzdžiai
4. Pilno įvaizdžio sukūrimas (Praktinis kursas #1 + vestuvinė šukuosena)

C) Praktinis kursas #3
1. Kodėl svarbu turėti bendrą stiliaus suvokimą
2. Vestuvinių suknelių mados ir tendencijos
3. Dėstytojos parodomasis nuotakos asmenybės, figūros ir poreikių suvokimas, suknelės parinkimas
(praktika vestuvinių suknelių salone)
4. Pilno įvaizdžio sukūrimas (Praktinis kursas #1 + Praktinis kursas #2 + vestuvinės suknelės parinkimas)

* Ši Programa yra autorinė, sudaryta remiantis asmenine, beveik dešimtį metų dirbančios mokytojos/ vizažistės
Anos Procenko (FB/ MUD) patirtimi, žiniomis ir praktika.
* Mokymosi programa yra patvirtinta LR Švietimo ministerijos.
* “Vestuvių Verslo Mokykla” yra registruota Vilniaus miesto savivaldybėje.
* Sėkmingai pabaigus mokymus, išduodamas “Vestuvių Verslo Mokyklos” baigimo pažymėjimas, liudijantis apie
mokinio įgytą vizažistės kvalifikaciją.

