Como valorizar meu
Tipo Físico?
Workshop

Sobre o Workshop
Aprenda técnicas da
Consultoria de Imagem para
ficar (e se sentir!) mais bonita
e de bem com seu corpo!
Nesta edição, o foco
será nas técnicas de ilusão
de ótica das roupas para
que você possa disfarçar o
que não gosta tanto no seu
corpo e a valorizar o que
mais gosta.

Progama:
▪ Tipos Físicos
▪ Proporções
▪ Elementos de design e
seu efeito
▪ Vela/Revela

Sobre o Workshop
Quando: 21/10 das 10h às 12h
Local: Hotel Vitória
Pindamonhangaba
Av. Ns. do Bom Sucesso, 2425
Jardim Campo Alegre,
Pindamonhangaba – SP
Inscrições por email:
contato@nicolasmarcal.com

Investimento: R$ 98,00 (R$ 50,00
para reservar a vaga e valor
remanescente de R$ 48,00 no dia
do evento)
Informações para depósito:
Nícolas Silvestre de Lima Marçal
Banco Itaú
Ag. 3240 CC 16173-1
CPF 400.710.698-36

Sobre mim
Nasci em Taubaté, cidade do interior de São Paulo. Paulistano por amor,
vim para a Capital aos 18 anos em 2010 com o objetivo de estudar e trabalhar.
A paixão pela moda surgiu por influência de minha mãe, sempre vaidosa,
bem vestida e antenada.
Ao chegar em São Paulo, estudei na instituição de ensino Fatec Ipiranga,
onde me formei em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Aproveitando minha paixão por moda, desenvolvi um aplicativo, utilizando técnicas
de inteligência Artificial, que simulava o trabalho de um Personal Stylist. Como o
trabalho exigiu um alto nível de pesquisa, estudei e me interessei pela área.
Minha formação:
• Técnico em Modelagem do Vestuário, Etec Carlos de Campos (2015)
• Coloração Pessoal – Método Sazonal Expandido, Studio Immagine by Luciana
Ulrich (2016)
• Mentoring e Gestão de Carreira, Studio Immagine by Luciana Ulrich (2016)
• Reciclagem nos Conceitos de Consultoria de Imagem, Studio Immagine by Luciana
Ulrich (2017)
• Comportamento Social, Rachel Jordan (2017)
Membro da AICI (Association of Image Consultants International) Chapter Brazil

