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STİL DANIŞMANLIĞI VE İMAJ YÖNETİMİ

Kişi veya kurumu oluşturan 
elementlere özgü bir stilin yaratılması, 
güçlü görsel bir yeteneğin yanı sıra; 
sanat ve bilimin ahenkle bir araya 
getirilmesiyle mümkündür.

Bu program size profesyonel bir stil 
danışmanı olabilmeniz için gerekli 
teorik altyapıyı kazandırırken; eğitim 
süresince yapacağınız uygulamalarla 
sizi stil oluşturma tekniklerinde 
uzmanlaştırır. Program sonunda 
güçlü olduğunuz noktaları anlayarak 
stil danışmanı, imaj danışmanı, 
gardırop danışmanı, kişisel alışveriş 
danışmanı, hediye danışmanı gibi 
alanlardan birisinde veya tamamında 
uzmanlaşarak danışmanlık 
verebilirsiniz.

PROGRAM İÇERİĞİ

Moda Genel Kültürü

Moda tarihinin incelenmesiyle başlayan 
bu modülde, moda terminolojisini 
oluşturan moda, tekstil ve trend 
kavramları, kumaş ve lifler, giysilerdeki 
sembolik anlamlar, moda endüstrisinin 
temel yapı taşlarını oluşturan etkin 
kişiler, moda markaları, moda takvimi, 
etkinlikler, moda haftaları, moda 
başkentleri gibi konularda altyapı 
kazandırılır.

•  Moda tarihi ve gelişimi
•  Modanın kilit oyuncuları
•  Moda terminolojisi ve kavramlar
•  Kıyafetlerde semiyotik
•  Trend takibi
•  Moda haftaları ve moda başkentleri
•  Moda takvimi ve etkinlikler
•  Kumaş ve lif bilgisi

Stil Danışmanlığı

Bu programla katılımcıların, tüm bu 
bilgileri edindikten sonra çalıştıkları 
veya kendi yaratmak istedikleri 
markalarına adapte edebilecekleri en 
uygun stratejiyi belirlemeleri hedeflenir. 
Programın ana konularının yer aldığı 
bu modülde başarılı bir stil danışmanı 
olmanın prensipleri öğretilir. Müşteriyi 
analiz etme ve ihtiyaçlarını belirleme 
ile başlayan bu süreç, kişiye uygun stili 
belirlemek üzere stil analizi yapılması ve 
farklı vücut tiplerine göre doğru kıyafet 
seçiminin öğretilmesi ile devam eder.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA 

•  Stil analizi yapabilecek ve kişiye
   uygun doğru stili belirleyebilecek
•  Vücut analizi yapabilecek ve vücut
   tiplerine göre kıyafet önerebilecek
•  Renk analizi yapabilecek ve
   renkleri kombinleyebilecek
•  Kapsül gardırop hazırlayabilecek
•  Etkin alışveriş yapmayı sağlayacak
   alışveriş stratejilerine hakim olacak
•  Firmaların stratejileri ve kurum
   kültürleriyle uyumlu giyim kodu
   çalışması yapabilecek
•  Sektöre dair geniş bir iletişim ağı
   oluşturabileceksiniz

MODA İLETİŞİMİ VE MEDYA



Süre

5 ay (120 saat) 

Gün ve Saat

Salı ve Perşembe 
18:30 – 21:30

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.

Gardıropta var olan kıyafetlerle 
yapılabilecek maksimum kombini 
belirleme, gardırop detoksu ve kapsül 
gardırop oluşturma, aksesuarlar 
(ayakkabı, çanta, kemer, takı, gözlük, 
şapka vb.), plaj giyimi, abiye giyim ve 
hediye danışmanlığı gibi konuların yer 
aldığı gardırop bölümünün sonunda 
gerçekleştirilen alışveriş uygulama  
dersleri ile hem gardırop hem de kişisel 
alışveriş danışmanlığının incelikleri 
öğretilir. 

Renk analizi, seçimi ve kombini, saç ve 
makyaj prensipleri ve ünlülere yönelik 
‘Celebrity Styling’ bu modülde öğretilen 
diğer konu başlıkları arasındadır. Modül 
süresince alacağınız tüm teorik bilgileri 
eğitimin başında belirleyeceğiniz 
müşterinize adım adım uygulayarak; bir 
stil danışmanlığı sürecini baştan sona 
deneyimleyeceksiniz.

•  Müşteriyi analiz etme ve ihtiyaçlarını
   belirleme
•  Stil analizi ve uygulamaları
•  Vücut analizi ve uygulamaları
•  Kumaş ve kesimler
•  Renk teorisi ve uygulamaları
•  Müşteriye lookbook hazırlama
•  Gardırop: gardırop detoksu, kapsül
   gardırop hazırlama
•  Bavul hazırlama ve hediye 
danışmanlığı
•  Saç ve makyaj prensipleri
•  Alışveriş stratejileri ve saha 
uygulamaları
•  Saha gezileri ve uygulamalar
•  Celebrity styling

Kurumsal Danışmanlık 

Kurumların ihtiyaçlarının belirlenmesi 
ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
oluşturulan stratejiye uygun giyim kodu 
çalışması, ofiste giyim ve kuruma özel 
giyim uygulamaları bu modülün ana 
başlıklarıdır.

•  Kurumsal stil süreci
•  Kurumsal stil danışmanlığı
•  Etiket

Proje

Bu modülde program süresince 
edinilen bilgileri pekiştirecek çeşitli 
stil danışmanlığı uygulamaları 
yapılır. Program stil danışmanının 
sürekli gelişimi ve tüm eğitmenler 
tarafından yapılan değerlendirme 
günü ile sona erer.
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