
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA WARSZTATÓW DLA KOBIET 

 

Poniższa oferta skierowana jest do każdej Kobiety. Niezależnie od wieku, 

rozmiaru, stanu posiadania wszystkie jesteśmy PIĘKNE i każda z nas chce potrafić 

to pokazać światu. Podczas każdego z warsztatów Kobiety otrzymają poza 

wiedzą z zakresu stylizacji potężną dawkę motywacji do zmiany nie tylko 

wizerunkowej. Jako BEAUTY coach staram się aby zmiana w wyglądzie niosła za 

sobą ciąg dalszy, czyli zmianę w myśleniu i nastawieniu.  

 

 

TEMATY STYLIZACYJNE: 

 

 Moje sztuczki czyli jak stracić dwa rozmiary w pięć minut - MUUsisz je 

poznać ! 

Podczas powyższych warsztatów po krótkim wstępie z zakresu prania MUU(ó)zgu 

obalam mity dotyczące stylizacji, pokazuję najczęściej popełniane błędy oraz 

grzechy każdej z nas. Na podstawie zdjęć moich Klientek Kobiety przekonają się 

jak niewiele trzeba aby wyglądać szczuplej. W prostych krokach Kobiety 

przyswoją sobie wiedzę na temat moich sztuczek stylizacyjnych oraz poznają 

MUUst have każdej garderoby.  



 

 

 

 

 

 

 "MUUsisz poznać swój typ sylwetki" 

Pierwszym krokiem  w warsztatach jest test wykonywany samodzielnie przez 

każdą z uczestniczek bez względu na ich ilość. następnym analiza każdego typu 

sylwetki , ściągnięcie miary wraz z praktyką w formie zdjęciowej na  Klientkach ( 

w przypadku warsztatów open wybieramy po jednej z każdego typu sylwetki ) i 

pracy na uczestniczkach warsztatów z określeniem must have każdego typu. 

 " Twój styl - kroje, mankamenty urody i moc kolorów " 

Podczas tych warsztatów Kobiety pracują nad zmianą stylu, na taki w którym 

podkreślą nie tylko charakter ale przede wszystkim taki który podkreśli atuty i 

schowa mankamenty. Pomogę odkryć moc kolorów każdej z Kobiet, tajemna 

wiedza na temat znaczenia kolorów od strony wizerunkowej jak i 

psychologicznej.  

 "MUUst have każdej szczęśliwej i dobrze ubranej kobiety" 

Obszerna wiedza na temat wymarzonej garderoby. określenie tzw. 

niezbędników i basic'ów. nauka mądrych zakupów oraz radzenie sobie z 

kompulsywnym kupowaniem. 

 

Wszystkie powyższe warsztaty składają się z części teoretycznej i jeśli jest ku temu 

sposobność również z części praktycznej lub też indywidualnych konsultacji. 

Spotkanie trwa minimum 2,5 godziny, bez części praktycznej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEMATY PSYCHOLOGICZNE 

 " Pranie MUU(ó)zgu 12 kroków do szczęścia" 

Warsztat przeprowadzany w trzech panelach, każdy po 2 do 3 godzin. W sumie 

prawie 8 godzin prania podczas których Kobiety przejdą etap namaczania, 

prania wstępnego, właściwego, płukania i wirowania. Podczas pierwszego 

panelu uczestniczki pozbędą się ograniczeń,  nauczą się trudnej sztuki 

odpuszczania i oczyszczania umysłu. Kolejny panel to nauka planowania, 

organizacji i stawiania sobie celów. Ostatni najprzyjemniejszy to tworzenie mapy 

naszego umysłu i marzeń tak aby szybko zamienić je w cele do zrealizowania.  

Podczas tych warsztatów organizator powinien zapewnić dwie przerwy kawowe 

pomiędzy panelami.   

 " Puść się - jako pozbyć się męczących nas ograniczeń " 

Warsztat opierający się na metodzie dwupunktu - jest to technika wpływania na 

świadomość. Wszyscy dobrze wiemy jaką siłą jest wizualizacja i przyciąganie, 

poparte techniką kwantową ma nieposkromioną moc sprawczą. Podczas 

warsztatu Kobiety pracują nad intencjami i marzeniami, oraz odpuszczają sobie 

siedzące w nich ograniczenia. UWAGA! Po warsztatach nic już nie będzie takie 

samo! 

Puszczanie się wymaga ciszy i spokoju. Najlepiej sprawdza się w mały 

kilku/kilkunastoosobowych grupach. Teoria zajmuje około godziny, czas pracy z 

dwupunktem zależy od ilości uczestników ( około 2 godzin)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KOSZTY: 

warsztaty stylizacyjne -     grupa do 15 osób 500 zł netto  

warsztaty stylizacyjne -     grupa od 15 do 50 osób 800 zł netto 

warsztaty stylizacyjne -     grupa powyżej 50 osób 1 000 zł netto 

Konsultacje podczas warsztatów tylko dla grup do 30 osób - 25 zł netto/osoba 

Warsztaty psychologiczne PRANIE -   grupa do 30 osób 1 500 zł netto 

 Warsztaty psychologiczne PUŚĆ SIĘ -  grupa do 10 osób 1 200 zł netto 

       od 10 do 20 osób 1 800 zł netto 

 

WARUNKI: 

Organizatorem warsztatów jest zamawiający. Zamawiający zoobowiązany jest 

konsultować z zespołem MUUkreacje.pl materiały i formy promocji.  

MUUkreacje.pl aktywnie promuje warsztaty oraz w przypadku opublikowania 

wydarzenia na stronie zaprasza swoich odbiorców.  

Zamawiający zobowiązuje się wedle uznania do przygotowania miejsca pod 

warsztaty łącznie z miejscem pod ekran i rzutnik oraz decyduje o cateringu i 

innych atrakcjach dla Klientek.  

W ofercie nie uwzględniono kosztów promocji, produkcji akcydensów,  

wynajęcia sali pod spotkanie, poczęstunku dla Gości, oraz kosztów prywatnych 

prowadzącej takich jak: transport i nocleg w przypadku warsztatów 

wyjazdowych - powyższe ustalane są indywidualnie.   


