FORMAÇÃO EM

CONSULTORIA
E COACHING
DE IMAGEM

A Ecole Supérieure de Relooking está
localizada em Paris, berço mundial das artes,
da cultura, cidade que abraça estilos diversos.
A Ecole carrega a autenticidade e a paixão
pelas pessoas na essência. Especialista na
formação de Consultoria de Imagem e
Morfopsicologia, reúne expertise, técnicas e
metodologias diferenciadas, aliadas às
premissas de coaching, multiplicando em
cada aluno o que carrega como maior crença:

olhar as pessoas pela sua essência e
traduzir pela imagem um reflexo genuíno
do que são.
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GRACIELA LECH

DIRETORA ECOLE PARIS

DIRETORA ECOLE BRASIL

PROFESSORA ECOLE BRASIL

PROFESSORA ECOLE BRASIL

COORDENADORA ECOLE

Sua paixão pela Ecole surgiu
como aluna. Consultora de
Imagem, Coach e
fundadora da Veste
Consultoria de Imagem e
dona de um fascinante
espírito empreendedor, hoje
ela lidera a operação da
Ecole no Brasil, além de
ministrar cursos e ser
responsável pela expansão
da Escola no país.

Consultora de Imagem e
produtora de moda, Lygia é
formadora de opinião no
mundo fashion. Sua dedicação
e amor à profissão ficam
evidentes quando ministra as
aulas de Consultoria e
Coaching de Imagem pela
Ecole. Acredita que o respeito
ao indivíduo, a metodologia e
as ferramentas de coaching são
o que diferenciam nossas
alunas no mercado de trabalho.

Consultora de Imagem Pessoal
e Profissional, Administradora
de Empresas por formação,
Marcela tem na valorização às
pessoas, autoconhecimento, e
no empoderamento sua maior
motivação para dar aulas.
Enxerga na metodologia da
Ecole a ferramenta que buscava
para criar insights agregadores,
aguçar percepções que fazem a
diferença na vida dos seus
alunos.

Formada em Relações
Públicas, Graciela estudou e
trabalhou na Ecole em Paris e
hoje é coordenadora na Ecole
Brasil. Com muita energia e
amor à ESR, acredita que a
consultoria de imagem é uma
ferramenta incrível de
comunicação não-verbal, que
auxilia as pessoas a
alcançarem seus objetivos.
Seu maior desejo é ver o
sucesso das alunas!

Somando expertises em
Consultoria de Imagem,
Coaching no
Desenvolvimento Humano e
a paixão em trabalhar com
pessoas, Sophie é a
idealizadora da Ecole em
Paris, estando a frente da
empresa há 10 anos. É
responsável pelo método da
Escola, pelas constantes
atualizações dos cursos e
pela qualidade da formação
oferecida em todos os países.

Nossas bandeiras
Excelência no conhecimento

Nosso papel é formar pessoas com qualidade técnica, métodos
atualizados e conhecimentos capazes de torná-las aptas à colocar
em prática o que aprenderam e serem capazes de usarem os
ensinamentos para ajudar pessoas na busca por sua imagem
pessoal.

Respeito a individualidade

Cada pessoa tem a sua forma de ser e isso que a torna única.
Pensar a imagem é um processo de aprendizagem, descoberta e
autoconhecimento. É nisso que acreditamos, é isso que
multiplicamos em nossas formações.

Renovar com paixão

Estamos sempre em constante atualização. O que torna isso parte
natural do nosso trabalho é a paixão que temos pelo que fazemos,
por estar com pessoas, por possibilitar que elas saiam melhores,
mais confiantes e preparadas de cada curso que se encerra.

Na Ecole acreditamos que é preciso SER para VESTIR.
A imagem é consequência de um processo interno
que vai muito além de uma escolha de roupas e adereços.

OBJETIVO
Capacitar profissionais, através de
conhecimento técnico e experiência
prática, para atuarem como
Consultores de Imagem.

MODELO DAS AULAS
Presencial.
CARGA HORÁRIA
TURMAS DIURNAS
6 dias, totalizando 48 horas.
De segunda à sábado, das 9h às 18h.
TURMAS NOTURNAS
12 dias, totalizando 48 horas.
Duas semanas, de segunda à sexta das 19h às 22h30
e sábado das 9h às 18h.
*Apenas no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.
CONFIRA AS DATAS NA AGENDA DO SITE
WWW.ECOLEBRASIL.COM

DIFERENCIAL
Aborda técnicas de coaching, PNL e psicologia,
oferecendo aos alunos uma metodologia diferenciada,
possibilitando o autoconhecimento e autoestima dos seus
clientes.
DESTAQUE: ATENDIMENTO COM CLIENTE
Com o intuito de preparar os alunos da formação para o mercado de
trabalho, o último dia de aula (sábado) é destinado a aplicação de
todo o conteúdo aprendido em aula em uma cliente real. As clientes
serão selecionadas durante a semana de aula e devem levar, no dia
do atendimento, roupas e acessórios para que possam ser
analisados.

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
Emitida pelo RNPC da França.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

COLORIMETRIA

CONSULTORIA
E COACHING
DE IMAGEM
• Objetivos da Consultoria de
Imagem;
• Adaptação da Imagem;
• Definicão de Coaching;
• Questões de Coaching;
• O papel do Coach;
• Definição das metas;
• Posicionamento, pesquisa,
atualização;
• Colocação em prática.

• A importância das cores;
• Classificação das cores;
• Círculo cromático;
• O Teste de Cores – TRI – 8 estações;
• O Método de 4 estações;
• A linguagem das cores;
• Harmonias das cores
• As diferentes harmonias das cores nas
roupas;
• O efeito da cor;
• A escolha das cores de acordo
•

com os objetivos;

• Conselhos adaptados às cores;
• Colocação em prática.

ESTILOS E MORFOLOGIA
• Os diferentes estilos;
• Os questionários de hábitos
•

de vestir;

• Expectativas e objetivos dos clientes;
• Os diferentes tipos de morfologias;
• Gerenciamento dos complexos;
• Os efeitos ópticos de cortes de roupas,
estampas e cores;
• Adaptação do estilo de acordo com a
morfologia e com osobjetivos;
• Adaptação e conselhos de acordo com
o teste de cores;
• Questionário de estilo;
• Book de estilo;
• Colocação em prática.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

TECIDOS, ESTAMPAS

GUARDA-ROUPA E

ATENDIMENTO E MATERIAL

E ACESSÓRIOS

COMPRAS

PARA O CLIENTE

• Os diferentes tecidos;

▪ Técnicas de análise e triagem

• Como organizar os atendimentos;

• Estampas;

de peças;

• As etapas da consultoria;

• Acessórios para homens e

▪ Aconselhamentos na prática;

• Dossiê do cliente;

▪ Fundamentos do guarda–

• Como pensar a cobrança;

roupa;

• Possibilidades de serviços e atuação.

mulheres;
• Estampas e acessórios de
acordo com a morfologia e

▪ As compras passo-a-passo.

os objetivos de imagem.

PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO
O último dia de formação é destinado ao
atendimento de um cliente real.

INFORMAÇÕES GERAIS
▪Certificação internacional emitida pelo CNPC da França;
▪Não existem pré-requisitos para participar da formação;
▪Todos os materiais estão incluídos no valor da formação.

VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO
6x de R$900
Entrada via transferência bancária + boletos

Ou 5% de desconto à vista

Solicite a ficha de inscrição
pelo email contato@ecolebrasil.com

DEPOIMENTOS
“A Ecole foi fundamental para a minha formação,
forneceu uma base sólida. Muito além de regras, me
ensinou a entender cada detalhe do que compõe a
Consultoria de Imagem. Com certeza, a formação foi
um divisor de águas na minha vida”

Lízia de Borba

“Foram 5 dias de aprendizado, prática, transformação e
autoconhecimento, que mudaram completamente minha maneira
de ver as pessoas e até eu mesma. Você aprende a ter um novo
olhar da sua image, das pessoas e como você pode contribuir para
o crescimento delas. Isso é a ECOLE! TRANSFORMAÇÃO!”

Adriane Lima

MERCI
contato@ecolebrasil.com

www.ecolebrasil.com

