
ONLINE



PROPÓSITO

A vida sem cores não tem graça nenhuma. As cores 
são responsáveis por transmitir mensagens, 
comunicar identidades e ressaltar estilos. A Studio 
Immagine tem como propósito colorir a vida e 
disseminar o conhecimento de que as cores podem 
agir a favor da imagem das pessoas, realçando o 
que elas têm de mais belo. 

Outro pilar de nosso propósito é incentivar 
o empreendedorismo feminino, afinal, ele é 
fundamental para que as mulheres possam ser 
independentes, aumentar seus rendimentos e 
gerar empregos. E o mais importante: a liderança 
feminina traz diversidade ao mercado de trabalho. 
Por isso, Luciana e a equipe da Studio Immagine
ajudam mulheres a descobrirem uma nova 
profissão e a ingressarem no mercado de trabalho 
ou mesmo a promoverem uma transição de 
carreira.



A FÁBRICA DE NEGÓCIOS

Até bem pouco tempo atrás, alguém que estivesse 
iniciando a carreira na consultoria de imagem não 
saberia por onde começar.

A Fábrica de Negócios veio para mudar essa 
realidade. Para apresentar todos os ângulos da 
consultoria de imagem, contamos com um time 
de profissionais capacitados e constantemente 
atualizados. 

Com nossa expertise, você vai encontrar 
inspiração e ferramentas exclusivas para sua 
carreira se desenvolver de maneira sustentável.

A QUEM SE DESTINA

Pessoas recém-formadas em consultoria de 
imagem, em coloração pessoal ou profissionais que 
simplesmente queiram rever sua carreira. 



OBJETIVOS DO CURSO

Oferecer conteúdo relevante para quem 
inicia a carreira de consultoria de imagem, 
com o apoio de profissionais com visões e 
experiências diferentes do mercado.

Em um processo de autoconhecimento 
coordenado por Luciana Ulrich, nossa 
equipe multidisciplinar vai levar os 
participantes a conhecerem suas 
habilidades e suas forças, descobrindo seus 
diferenciais para entrar no mercado de 
consultoria de imagem de modo único.

Outro propósito deste programa é criar um 
rico networking, com trocas de 
experiências e visões de mercado, algo 
fundamental na nova carreira. 



PROGRAMA  DO CURSO

• Desenvolvendo sua marca pessoal 
• Mercado de Consultoria de Imagem e 

oportunidades de atuação 
• Marketing, planejamento estratégico e 

customer experience
• Questões contábeis e fashion law em 

relação à Consultoria de Imagem
• Planejamento financeiro e precificação 

do trabalho  
• Serviços da Consultoria de Imagem 

aplicados ao varejo 
• As macrotendências dos mercados de 

moda e beleza 
• Estratégia e plano de negócios
• Luxo aplicado à gestão
• Masterclass especial com convidados de 

outras áreas

METODOLOGIA

Aulas expositivas
Dinâmicas de grupo
Estudos de caso
Atividades práticas
Convidados especiais
contando histórias de sucesso

Modalidade:
Online



FÁBRICA DE NEGÓCIOS | IDEIAS

Com objetivo de acelerar seu ingresso em um novo 

mercado, a Studio Immagine criou esta banca com 

profissionais de diferentes áreas relacionadas à 

consultoria de imagem. Funciona assim: 

 Cadastre seu projeto no Fábrica de Negócios | 

Ideias a partir da terceira aula. 

 Depois de uma análise do seu projeto, 

combinamos um horário para a orientação individual.

 Nestes encontros individuais, que podem 

acontecer online, você aproveita para tirar todas as 

suas dúvidas.

 Após a última aula, combinamos data e horário na 

sequência para sua apresentação para a banca. É 

quando você pode trocar ideias e experiências com os 

profissionais da Studio Immagine. Prazo limite para 

apresentação: 6 meses



A STUDIO IMMAGINE

 Fundada em 2010, a Studio Immagine é uma 

empresa de Consultoria de Imagem pioneira no 

Brasil em coloração pessoal. 

 Referência de ensino na área, é comandada pela 

expert em cores Luciana Ulrich. 

 Empreendedora, desenvolveu sua própria 

metodologia e ministra cursos no Brasil e no mundo. 

 Autoridade quando o assunto é coloração pessoal, 

Luciana já formou mais de 4.500 consultoras entre 

Brasil, Portugal, França, Argentina, Angola e México. 

 Seus cursos, workshops e palestras relacionados a 

moda, estilo, beleza e decoração acontecem nos 

formatos presencial e online, em parceria com os 

principais profissionais da área.

 Além dos cursos de formação e extensão, a Studio 

Immagine desenvolve e comercializa os melhores 

materiais de coloração pessoal do mercado.

 Em 2019, lançou o aplicativo colorapp, que 

incentiva o empreendedorismo, divulgando os 

serviços das consultoras que fazem parte da 

comunidade Studio Immagine para o consumidor 

final.



CARGA HORÁRIA

36 horas

10 aulas

+  1 super aula masterclass

com dicas. 

DATAS

07,14 e 28 de Abril

05,12,19 e 26 de Maio

02,09 e 16 de Junho

HORÁRIO

das 19h às 22h30

INVESTIMENTO*

De R$ 2.700,00 por R$ 2243,00

(Comunidade Studio Immagine) 

De R$ 2.900,00 por R$ 2465,00

(Público geral)

INFORMAÇÕES

• Forma de pagamento: até 10x sem juros no cartão de 

crédito 

• Para solicitar o seu cupom de desconto de ex aluna 

Studio Immagine, entre em contato através do 

Whatsapp 11 95088-1488. 



LUCIANA ULRICH

Luciana Ulrich é advogada por formação. Depois de 
fazer um MBA Executivo com ênfase em
empreendedorismo pela University of Richmond e 
reunir ampla experiência na gestão de importantes
empresas, resolveu dar uma guinada em sua carreira. 
Então, formou-se no Image Resource Center of New 
York, onde fez o curso “Style and Wardrobe” com 
Dominique Isbecque. Com Carol Davidson, da Style 
Works, viu nascer seu amor pela coloração pessoal. 
Ao revisitar o processo de aplicação do Método
Sazonal Expandido e adaptá-lo ao contexto brasileiro, 
Luciana abriu em 2010 a Studio Immagine, que hoje é
referência nacional e internacional em coloração
pessoal.



CLIQUE PARA ACESSAR 

contato@studioimmagine.com.br 

(11) 95088-1488 

https://www.facebook.com/studioimmagineassessoria/
https://www.linkedin.com/company/studio-immagine/
https://br.pinterest.com/LucianaUlrich/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://www.youtube.com/channel/UC5sdcYjmfxLuUstyIY9Sirg
http://www.instagram.com.br/lucianaulrich
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1

