
 
 

Shine your inner beauty. 

Säteile sisäistä kauneuttasi. 

 
Intuitiivinen personal shopper ja stylisti –koulutus 
 
 
Oletko kiinnostunut oppimaan uudenlaisen tavan lähestyä muoti- ja 
kauneusalaa sekä työskennellä ammatissasi uudella tavalla? Oletko 
halukas petraamaan asiakaspalvelutaitojasi ja ohjautumaan 
intuitiivisemmin työssäsi? Oletko kiinnostunut uudesta ammatista muodin 
parissa? 
 
Nyt sinulla on oiva tilaisuus kokea uudenlainen koulutus, joka tarjoaa sinulle 
mahdollisuuden työskennellä intuitiivisena stylistinä ja personalshopperina. 
Sinulle ja tarpeittesi mukaan räätälöitävä koulutus pitää sisällään sinulle 
sopivassa paketissa sen, mitä tarvitset erottuaksesi eduksesi tässä muuttuvassa 
ajassa. 
 
Intensiivinen koulutus kestää tarpeistasi ja osaamisestasi riippuen 2-5 
kuukautta sisältäen annetut kurssitehtävät sekä loppuarvioinnin. 
Henkilökohtaisen tapaamisen ja alkukartoituksen jälkeen (koulutettavan 
tarpeiden kartoitus) valitset haluamasi moduulin tai moduulit sekä laaditaan 
henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Koulutuksen pituuteen vaikuttaa myös 
se, miten nopeassa tahdissa haluat koulutuksen suorittaa. Koulutuksen 
päätteeksi osaaminen osoitetaan käytännön työssä valitussa 
toimintaympäristössä. 
 

 
Perusjakso ja moduulit 
 
1) Perusjakso (pakollinen) 

1. Itsen löytäminen ja oman potentiaalin valjastaminen –koulutus (12 h) 
2. kehotyypit, värien merkitys, materiaalituntemus, pukeutuminen 

viestintänä, mitat (16 h) 
3. oman tyylinen vahvistaminen/löytäminen (6 h) 
4. intuitiivinen asiakaspalvelu ja palvelun henkilökohtaistaminen (4 h) 

 
2) Moduulit (valittavat) 

1. Personal Shopper –palvelut (30 h) 
2. Stylisti -palvelut (30 h) 
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3) Vaihtoehtoiset ja erikseen otettavat jaksot (näitä voit ottaa lisänä, jos 
valitset vain yhden moduulin)  

 Meikkikoulutus (6 h) (sisältyy stylisti –palvelut moduuliin) 
 Hius/kampaus koulutus (6 h) (sisältyy stylisti –palvelut moduuliin) 
 Valokuvauskoulutus (6 h) (sisältyy personal  shopper–palvelut moduuliin) 
 Liiketoiminnan käynnistäminen (6 h) (sisältyy personal shopper –palvelut 

moduuliin) 
 

4) Osaamisen näyttö valitussa toimintaympäristössä (6h) (pakollinen) 
 

Kurssin hinta: 1450 eur (hinta sis. alv 24% ja perusjakson lisäksi 
1 (yhden) valitsemasi moduulin) tai 1750 eur (hinta sis. alv 24 % 
ja perusjakson lisäksi molemmat moduulit). 
 
Kurssin jälkeen voit esimerkiksi aloittaa oman liiketoimintasi tai työskennellä 
freelance stylistinä ja/tai personal shopperina. Matkaan rinnallasi ja tuen 
kasvuasi intuitiivisemmaksi ammattilaiseksi koko kurssin ajan. Kurssin 
tarkoitus on vahvistaa intuitiivistä ohjautuvuuttasi ja vahvistaa oman tyylisi ja 
osaamisesi lisäksi asiakaslähtöisyyttäsi ammattissasi. Koulutuksen päätteeksi 
saat kirjallisen referenssin, jota voit hyödyntää tarpeesi mukaan. Kurssi sopii 
kaikille uuden ajan stylistinä toimimisesta ja personal shopper palvelujen 
tuottamisesta kiinnostuneille sekä niille ammattilaisille, jotka haluavat oppia 
uuden tavan työskennellä. 

 
Seuraavat kurssit käynnistyvät: 

 ti 18.8.2015 (max. 7 hlö) 
 to 17.9.2015 (max. 7 hlö) 

 
Tiedustelut sähköpostilla maindo(at)maindo.fi tai puhelimitse 
numerosta 041 748 3548. 
 
Uudet tuulet puhaltavat – tartu sinä mahdollisuuteen kasvaa ja 
toimia muodin moniosaajana uudessa ajassa. 
 
Lämmöllä,  
 
Maindo Andem 
Mahdollistaja,intuitiivinen minäkuvanrakentaja ja stylisti 
 


