INDYWIDUALNE

KONSULTACJE WIZERUNKOWE
(STYLIZACJA I MAKIJAŻ)
Telewizja Polska S.A. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Akademia Telewizyjna, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, email: szkolenia@tvp.pl

Akademia Telewizyjna TVP oferuje konsultacje stylistyczne połączone z prezentacją zasad dotyczących ubioru
i makijażu.
Polecane szczególnie osobom występującym publicznie lub w mediach. Obejmuje m.in. analizę kolorystyczną oraz
dopasowanie stroju do sylwetki i typu urody, a także rodzaju wystąpienia, dobór fryzury, makijażu i dodatków.
Prezentowane są efekty zastosowania różnych wzorów, kolorów i faktur tkaniny. Podczas zajęć
w charakteryzatorni lub w studiu telewizyjnym wykonywane są wzorcowe charakteryzacje (wraz z instruktażem)
i stylizacje, których wyniki można zobaczyć na ekranie. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach
(wg uzgodnień). Terminy konsultacji uzgadniane są indywidualnie. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco.
Styliści/charakteryzatorzy:
Sylwia Strzałkowska – stylistka.
Zajmuje się stylizacją
ubioru i wnętrz. Prowadzi
szkolenia z makijażu i ubioru
dla osób występujących
publicznie oraz dla tych, którzy
chcą zmienić swój wizerunek.
Wykonuje makijaż na
specjalne okazje do sesji
fotograficznych.

Anna Albin - stylistka
i wieloletnia, doświadczona
charakteryzatorka telewizyjna
pracująca m.in. na planach seriali
i widowisk teatralnych.
Obsługiwała również sesje
zdjęciowe i pokazy mody,
pracowała dla prasy i firm
kosmetycznych.

Cena konsultacji (indywidualnej – czas do 150 minut): 400,00 zł netto (492,00 zł brutto)

Pozostałe informacje:

Uczestnicy warsztatów mogą korzystać z posiłków (śniadania, obiady) na terenie TVP (restauracja „Kaprys” lub
bufety gastronomiczne). Przez cały czas trwania konsultacji do ich dyspozycji pozostają napoje gorące (kawa,
herbata) oraz woda mineralna.
Wstęp i poruszanie się po terenie kompleksu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie wymaga posiadania odpowiednich
przepustek. Wejście piesze znajduje się w bud. F (od ul. Woronicza). Możliwy jest również wjazd samochodem (od
ul. Woronicza) oraz parkowanie przez cały czas pobytu w Akademii Telewizyjnej. Każdy uczestnik szkolenia, wraz
z programem, otrzymuje mapkę sytuacyjną kompleksu TVP oraz szczegółowe informacje dotyczące wejścia lub
wjazdu samochodem.

INFOLINIA: (+22) 5478674
(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00)

email: szkolenia@tvp.pl

