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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.

İÇERİK
• 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

MODA GENEL KÜLTÜRÜ

STİL DANIŞMANLIĞI
• 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 tüyoları
• Alışveriş stratejileri ve saha 
uyguamaları
•Celebrity styling

KURUMSAL DANIŞMANLIK

• Kurumsal stil danışmanlığı
• Giyim kodu oluşturma
• Etiket

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



PROJE

BAŞVURU:
Katılımcılar mülakatla seçilir.

GÜN VE SAAT:
Salı ve Perşembe 18.30 – 21.30

SÜRE:
5 ay (120 saat)

PROGRAM DİLİ:
Türkçe

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.0212 219 41 41 (1203-1219)

DETAYLI BİLGİ:



0212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com

info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi

twitter.com/imaacademy


