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Sobre
Cada vez mais nos deparamos com clientes formadores 

de opinião que além de quererem consumir, tem 

consciência e conhecimento dos seus desejos e querem 

muito mais do que um produto, querem uma experiência.

Para atender esse consumidor, conhecimento de 

produto e técnicas de consultoria adequadas são 

obrigatórias para satisfaze-lo.Ele quer algo mais 

sempre, quer ser surpreendido.

Também sabemos que a ameaça do mundo virtual, 

com vendas online e todas as informações que temos 

na mídia deixam o consumidor longe dos espaços de 

lojas físicas. Pensando nesse consumidor foi criado 

esse programa de consultoria em imagem para o varejo
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Consultoria de imagem para varejo

 Conteúdos programáticos 

1) RECICLAGEM EM MODA

Neste primeiro módulo vamos aprender a importância de treinar e qualificar as equipes de consultores nas 

lojas de varejo. Veremos técnicas para fazer a reciclagem a cada troca de estação e como elaborar esse 

material de uma maneira comercial e com conteúdo moda qualificado.

2) ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agora veremos como atender o cliente de forma significativa dentro do ambiente loja, com técnicas

de consultoria em imagem qualificadas mas de uma maneira mais pontual , rápida e precisa no ambiente loja.

3) EVENTOS EM LOJAS FOCADO AO CONSUMIDOR

Um dos trabalhos do Consultor de Imagem é fazer eventos em loja focada no consumidor final. Aqui veremos 

maneiras de fazer esse trabalho de uma forma prática e interativa.

4) COMPRAS E AÇÕES: Também veremos como estruturar de uma forma inteligente as compras para os 

lojistas a cada troca de estação.



Carga horária: 8:30 horas

Datas: 15 de junho

Horário: 8:30 às 17:30 hs

Valor do investimento: R$ 890,00 

Condições de pagamento:  

sinal de 30% do valor e pagamento restante em 03 x no cartão 

 Inscrições e dados para depósito:  

contato@studioimmagine.com.br

Local:   

Alameda Lorena, 473 

Jardim Paulista 

São Paulo - SP

Conheça a loja da Studio Immagine:

www.lojastudioimmagine.com.br

Consultoria de imagem para varejo



Cris Carvalho
Gaúcha de Caxias do Sul, casada com o Marco Antônio, 

uma legítima Outono Escuro, Cristine Roxane Carvalho é 

completamente apaixonada por moda e pessoas. “Sinto um 

imenso orgulho em contar que fui criada embaixo da máquina 

de costuras de minha “nona” (como chamamos as avós, aqui na 

Serra) Regina. Minha brincadeira favorita era criar roupas e pensar 

nas inúmeras possibilidades que elas dariam às minhas Susies e 

Barbies”, revela. Um prenúncio do que viria.

Após a graduação em Moda e Estilo, especializou-se em 

Produtos e Negócios de Moda, ambos pela Universidade de Caxias 

do Sul. Esses dois cursos foram o start do caminho de aprendizado 

que Cris Carvalho não deixa de percorrer. É Consultora de Imagem 

com Aperfeiçoamento Profissional em Colorimetria, pela Anhembi 

Morumbi de São Paulo, pela Ecole Supérieure de Relooking Par 

Esprit de Soi de Paris, pela Agência de Coaching, Consultoria em 

Imagem e Relooking Look By Lia e The Style Core by Carla Mathis.

Assim como aprender, compartilhar conhecimento é algo 

que a fascina. São centenas de alunos no país, em especial nas 

regiões Sul e Sudeste. Além dos cursos in company, ministrou 

e ministra aulas em entidades educacionais como o Centro 

Europeu de Curitiba/PR, Senac e Universidade de Caxias do Sul. 

Fazendo valer a máxima “o bom filho à casa torna”, nesta última, 

berço de sua formação, atualmente coordena o curso de Gestão 

Estratégica em Imagem Pessoal. E nessa trajetória linda, faz 

parte,  “com muito carinho” - como faz questão de frisar -  da AICI, 

Associação Internacional dos Consultores de Imagem.



Luciana Ulrich

À frente da Studio Immagine, empresa especializada em 

consultoria de imagem pessoal e corporativa com foco em 

coloração pessoal (formação de profissionais e material de apoio).

Ministra cursos com foco em coloração pessoal, por todo Brasil, 

coordena  programa de mentoria e gestão de carreira para novos 

profissionais da área.

Atual presidente da AICI Brasil, associação sem fins lucrativos 

que se dedica a elevar o nível de profissionalismo e aumentar o 

reconhecimento dos consultores de imagem ao redor do mundo, 

chapter da maior e mais importante associação profissional de 

consultores de imagem pessoal e corporativa.

Também é professora convidada do curso de pós-graduação de 

Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi e docente do curso 

de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola Panamericana. 

Fez o curso de Consultoria de Imagem no SENAC e Consultoria 

de Imagem Corporativa sob a tutela de Ilana Berenholc e Patrícia 

Dalpra. Especializou-se em Análise de Cores com Ilana Berenholc 

e formou-se  também pelo Image Resource Center of New York 

–Dominique Isbeque em Style and Wardrobe e pela Style Works 

–Carol Davidson em coloração pessoal e compras. MBA com 

foco em empreendedorismo pela Brazilian Business School and 

University of Richmond. studioimmagine. studioimmagine by Luciana Ulrich



Aguardamos você!

Mais informações:
contato@studioimmagine.com.br

www.studioimmagine.com.br www.lojastudioimmagine.com.br


