
IMATGE PERSONAL PER AL SECTOR 
FASHION. FIDELITZA I INCREMENTA 
LES VENDES

· Dates i horaris: 24 de maig, de 9.30 a 14.30 h  
· Durada: 5 hores
· Dirigit a: tots els professionals que treballin en el sector fashion.   
· Objectius: dotar els alumnes de coneixements, eines i habilitats per poder implantar una 
coherència en l'assessorament en imatge personal dels seus clients, oferir una customer 
experience al seu consumidor final, aportant un valor afegit i diferenciador que potenciarà la 
venda, fidelitzarà i atraurà a nous clients.

· Preu: 110 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Estíbaliz Sáenz Ginesta - Directora de programació i professora 

d'imatge personal, personal shopper corporativa, branding i comunicació a ÀRTIDI, Escola Superior 
d'Aparadorisme, Visual, Disseny i Imatge a Barcelona. Formadora a PIMEC en l'àrea de la imatge 
personal i personal shopper. Porta 15 anys en el camp de la docència com a coordinadora de 
programacions i professora en àrees d'imatge personal, personal shopper, Imatge corporativa, 
branding, comunicació, estilisme i disseny de moda a escoles de Barcelona com el Centre Jaume 
Balmes, Idep o Àrtidi. Conferenciant en el sector retail, fashion, customer experience, life style, 
tendències de consum per a empreses com Trasmediterranea, Schwarzkopf, Swarovski.  
Fundadora de Promueve360, direcció i lideratge d'equip, organització i revisió en l'execució i 
capacitació de projectes en imatge personal i consultora, per a comerços i empreses de diferents 
sectors com Tamarit, Espai integratiu, Soruka o Stilavia.

Primera sessió teòrica-pràctica de dues hores i mitja, on veurem un treball de camp a 
nivell d'eines en l'assessorament personalitzat cap al client. 
Treballarem les diferents tipologies corporals i les peces més adequades per 
contrarestar inestetismes i potenciar les qualitats físiques del client.

També ens centrarem en els diferents estils, colors, combinacions, materials i 
textures per complementar els outfits en el procés de venda.

Segona part de dues hores i mitja amb exemples pràctics, implementant la línia 
d'actuació a seguir en el procés de venda, la versatilitat dels outfits, i projectant els 
valors exclusius i l'efectivitat de l'assessorament personalitzat cap al client.

PROGRAMA

Curs subvencionat per:

Pàg. 14
CURS 10

L'objectiu i la importància del treball en l'assessorament de la imatge personal com a 
servei de venda dins del comerç, la imatge dels seus empleats i el personal, han d'estar 
unificats en la mateixa línia de la comunicació visual, i potenciar un valor afegit a 
l'experiència del consumidor final, amb la intenció de fidelitzar els clients i 
proporcionar-los una experiència de compra positiva, impulsiva i exclusiva.

Generar la venda, fidelitzar clients i atraure’n de nous, mitjançant eines d'assessorament 
personalitzat,  forma part de l'estratègia i proporciona una eina vital en el procés de 
venda i en la satisfacció del client.


