12 PROSTYCH KROKÓW DO ZRUJNOWANIA
SWOJEGO SUKCESU ZAWODOWEGO

Jak Cię widzą,
tak Cię ...... nie docenią
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KROK DO STYLU
Certyfikowana Kolorystka
(nr licencji 69/WK/2018),
Stylistka Ślubna i biznesowa,
Kreator Wizerunku, Personal
Shopper.
Od ponad 6 lat zajmuję się
kreowaniem wizerunku osób
takich jak Ty - zapracowanych,
zabieganych, nie mających czasu
zastanawiać się, co na siebie
włożyć.
W tym ebooku pokaże Ci, jak w
prosty i szybki sposób poprawić
swoje notownia na polu
zawodowym, ale również
prywatnym.
Krok do stylu. Właśnie tyle dzieli
Cię od wymarzonego wizerunku.
Tym krokiem jest przeczytanie
tego ebooka i zastosowanie tej
wiedzy w praktyce.
Odważysz sie go zrobic?

PS: Zdjęcia są dziełem @Art-Focus Różańscy Natalia Rózańska.
Dzielnie pozował Konrad Brodziak. Bardzo dziękuję Wam za pomoc .
@stylistiqarte
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CZWARTEK. GODZINA 10:00.
WCHODZISZ DO FIRMY. WCZORAJ
SIEDZIAŁEŚ DO 3 NAD RANEM, ŻEBY
DOKOŃCZYĆ PREZENTACJĘ.
PRACOWAŁEŚ NAD NIĄ PRZEZ
OSTATNIE 3 MIESIĄCE. TO JEDEN Z
NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW W
OSTATNIM CZASIE. JESTEŚ PEWIEN, ŻE
OD DZIŚ KLIENT BĘDZIE JADŁ CI Z
RĘKI, A SZEF DA EKSTRA PODWYŻKĘ
CZY PREMIĘ. MOŻE NAWET AWANS!

CZUJESZ SIĘ BOGIEM. JUŻ WIDZISZ
OCZAMI WYOBRAŹNI JAK ZBIERASZ
POCHWAŁY, BUDZISZ PODZIW SWOICH
KOLEGÓW Z PRACY, KOLEŻANKI KŁÓCĄ
SIĘ O TO, KTÓRA PÓJDZIE Z TOBĄ NA
WIECZORNEGO DRINKA BY ŚWIĘTOWAĆ
SUKCES.
TO TWÓJ WIELKI DZIEŃ!

GODZINĘ PÓŹNIEJ OKAZUJE SIĘ, ŻE Z
PODWYŻKI NICI, A SZEF KIPI Z
WŚCIEKŁOŚCI, BO KLIENT
ZREZYGNOWAŁ. MOŻE I TWOJA
PREZENTACJA BYŁA ŚWIETNA, ALE
TWOJA PREZENCJA JUŻ NIE.
CO TU POSZŁO NIE TAK?
www.stylistiqarte.com

1.UNDERDRESSED STRÓJ ZBYT SWOBODNY

Może i do firmy nie chodzisz na co dzień w
garniturze, ale jeśli masz przeprowadzić
spotkanie biznesowe warto pomyśleć jak
klient chciałby Cię postrzegać.
Jeśli masz do podpisania kontrakt na 2 tys zł
to może (ale nie musi) wystarczy
wyprasowana koszula, spodnie chinosy i
skórzane oksfordy lub bronksy. Do tego
dodatki: skórzany pasek i zegarek i gotowe. J
eśli walczysz o kontrakt za 10 tys to warto
dołożyć do tego marynarkę. Przy kontraktach
powyżej 30 tys garnitur jest obowiązkowy!
Garnitur w odcieniach granatu lub szarości.
Czarny absolutnie odpada, gdyż jest strojem
na wieczorne formalne przyjęcia.
Więcej na ten temat na indywidualnych
konsultacjach.
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Jeśli wyglądasz lepiej niż Twój klient to
nic nie ugrasz. Ba! Jeśli wyglądasz lepiej
niż Twój szef, nic nie ugrasz. Oczywiście
są wyjątki, ale kategorycznie odradzam
kupowania zegarka i teczki droższych,
niż posiada Twój przełożony.
No chyba, że chcesz rozpętać walkę
kogutów.

2. Overdressed zbyt
wystrojony

Nawet, jeśli Twój szef nie przywiązuje
uwagi do stroju, uważnie obserwuj w
jakie marki się ubiera. Lepiej dla Ciebie,
żeby Twój strój nie był droższy, niż jego.
Szpanowanie drogimi zegarkami, gdy
Twój szef nosi takie z sieciówek, zostaw
na wieczorny podryw.
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3. SPORTOWE
BUTY W BIURZE
Jak sama nazwa wskazuje są to
buty do aktywnego wypoczynku,
życia w biegu. Jeśli nie sprzedajesz
nic związanego ze sportem czy
zdrowiem, lepiej załóż skórzane
półbuty. Klient mógłby pomyśleć,
że wszędzie się spieszysz, więc nie
masz czasu na dokładne analizy,
szukanie rozwiązań i indywidualne
podejście do jego sprawy.
Klient chce mieć poczucie bycia
Twoim oczkiem w głowie, a nie
kolejnym punktem do odhaczenia.
Jeśli negocjacje są prowadzone w
okolicznościach przyrody, czy
podczas sportów to buty sportowe
są obowiązkowe.
W restauracji czy biurze nie
polecam.
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BRAK PASKA W SPODNIACH

Vol. 4

Detal, który spełnia kilka ról. Przede wszystkim pasek ma
trzymać spodnie na swoim miejscu. Nie ma nic gorszego
niż opadające z tyłka spodnie. Serio chcesz świecić
majtkami przed klientem? Klient, nawet płci pięknej, nie
powinien w sytuacjach biznesowych oglądać ani Twoich
majtek, ani poprawiania spodni. Druga rzecz to dbałość o
szczegóły. Pasek to właśnie taki szczegół, który mówi o
Twoim podejściu do spraw. Jeśli zapomnisz paska na tak
ważne spotkanie, to może zapomnisz też o którejś ze
spraw klienta. To taka zabawa psychologiczna, ale
eksperci w dziedzinie psychologii sprzedaży są w tej
kwestii zgodni. Detale świadczą o Twoim podejściu do
różnych spraw.
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5. PLECAK CZY
REKLAMÓWKA
ZAMIAST
TECZKI
Serio?
Chcesz podpisać kontrakt na
kilka/kilkadziesiąt tysięcy złotych,
a nie stać Cię na skórzaną teczkę
męską za 300 zł? Plecak to nosiłeś
w szkole. Możesz go też nosić na
wycieczkach bo jest wygodny, nie
zaprzeczam. Nawet jeśli do pracy
jeździsz rowerem i wygodniej Ci z
plecakiem, zaopatrz się w teczkę,
którą będziesz trzymać w biurze i
w razie potrzeby szybko się w nią
przepakujesz. To kolejny detal,
który buduje Twój prestiż i
wizerunek. Reklamówki
zostawiam bez komentarza.
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6. WYMIĘTA
KOSZULA

Tak, jak w punkcie 4.
Niby detal, ale bardzo dużo mówi o
człowieku. Jeśli boisz się, że koszula
nie będzie wyglądać świeżo na
spotkaniu, które jest w godzinach
południowych, przebierz się w
koszulę na chwilę przed spotkaniem.
Trzymaj jedną zapasową koszulę w
miejscu pracy. Spodnie i buty zresztą
też mogą się przydać.
O tym więcej w następnym punkcie.
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7. PLAMA
NA
UBRANIU
Jest jak plama na honorze.
Owszem. Każdemu może się zdarzyć, ale
trzeba wyjść z tego z twarzą. Jeśli jest taka
możliwość idź się przebrać. Po to właśnie
jest ten zapasowy zestaw ubrań, o którym
mówiłam punkt wyżej. Nie wierzysz, że to
może się przydać? Zapytaj przedstawicieli
handlowych z wieloletnim
doświadczeniem, ile razy taki zapasowy
zestaw ratował im tyłek, bo np polali się
kawą, albo ubrudziło jedzeniem. A tu za
chwilę spotkanie z klientem i co teraz? Do
sklepu nie zawsze zdążysz wejść. Poza
tym umówmy się. Jak wygląda koszula
świeżo wyciągnięta z opakowania? Mało
profesjonalnie. Ma odkształcenia, widać
miejsca zgięcia materiału itp. Gdzie ją
wyprasujesz? Ekspedientki nie zawsze
mają czas j chęci prasować Ci koszule na
już. Trzymaj w aucie na wieszaku, w
pokrowcu, dodatkowy zestaw - spodnie,
koszula, marynarka. A jeśli nie w aucie to
w szafie w swoim miejscu pracy.
Dodatkową para butów też może się
przydać. Nie pytaj, skąd wiem ;)

Dodaj podtytuł
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8. Potop
O plamach już było, ale patrząc na to, z czym mam do czynienia na co
dzień, muszę powtórzyć to jeszcze raz. Zapasowa koszula jest
obowiązkowa! Zwłaszcza, jeśli masz problem z poceniem się. Stres i
pośpiech potęgują problem, a chyba nie chcesz, żeby wszyscy widzieli
(i czuli) Twoje nerwy. Ktoś kiedyś wymyślił podkoszulek. Jak sama
nazwa wskazuje, nosi się go pod koszulę. To Twój sprzymierzeniec, ale
wybieraj tylko taki, który ma krótki rękaw (pochłonie pot z pod pach) i
jest z materiałów hydrofobowych. Zaopatrz się w podkoszulek cielisty,
o jak najmniej widocznych szwach, pod białe i jasne koszule. Biały
podkoszulek dobrze wygląda, ale do codziennych stylizacji, gdy
kołnierzyk koszuli jest rozpięty.
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9. ROZMIAR MA
ZNACZENIE

W ubraniach zwłaszcza.
Jeśli założysz za małe ubrania,
podczas siadania może coś trzasnąć.
Na pewno chcesz, żeby podczas
negocjacji biznesowych klient
wstrzymywał oddech przy każdym
Twoim ruchu i modlił się, żeby szew
nie strzelił? Swoją idealnie
wyrzeźbioną sylwetkę możesz
podkreślać dopasowanymi ubraniami.
Ale nie ciasnymi! Gacie po tacie czy
marynarka po starszym bracie też nie
budują Twojego profesjonalnego
wizerunku. Nawet jeśli masz kilka
nadprogramowych kilogramów to są
lepsze sposoby, niż ukrywanie tego
pod za dużymi, workowatymi
ubraniami. Poznaj swoją sylwetkę, jej
mocne i słabsze strony, i naucz się
podkreślać atuty. Nie wiesz jak?
Zapraszam na konsultacje.
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10.
KRÓTKI
RĘKAW
Rozumiem, że panowie po 50-tym
roku życia chodzą w takich
koszulach. Kiedyś innych nie było,
więc trzeba było nosić to, co było ;) i
naprawdę w koszuli na krótki rękaw
nie jest chłodniej. To zależy głównie
od materiału, z jakiego wykonana
jest koszula - zrobiona z poliestru da
taki sam efekt, jakbyś owinął się
streczem. Dlatego tak ważne są
naturalne włókna. Koszula z długim
rękawem wykonana z jedwabiu, lnu
czy bawełny da więcej chłodu i
komfortu niż poliestrowa z krótkim
rękawem. Poza tym krótki rękaw w
hierarchii ubioru, jest uważany za
sportowy. Podczas negocjacji
biznesowych strój sportowy jest
zdecydowanie nie na miejscu.
Zwłaszcza, gdy branża, którą
reprezentujesz, nie ma ze sportem
nic wspólnego. A jeśli nadal upierasz
się, że jest Ci gorąco, zawsze możesz
podwinąć rękawy.
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11.
PODRÓBKI

Jest ich mnóstwo na rynku. Czasem trudno się zorientować,
czy mamy do czynienia z podróbką czy nie. Jednak gdy
świadomie kupujesz podróbki i próbujesz wmówić
wszystkim, że to oryginał, to po prostu oszustwo. Jeśli Twój
szef czy klient zna się na modzie lepiej niż Ty, wyjdziesz w
jego oczach na oszusta. A kto chciałby robić interesy z
łakomym kąskiem, żeby ryzykować dla niego swoją
reputacją?
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oszustem? Naprawdę pasek czy zegarek z logo jest na tyle

Moda na brody zagościła na dobre we
współczesnych kanonach. I dobrze.
Broda często nadaje charakteru,
tuszuje niedoskonałości twarzy i
nadaje proporcji.
Ale broda jest wymagająca.
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NOWY
D R W A L
www.stylistiqarte.com

Potrzebuje czułości, dbania o kształt,
nawilżenia. Jeśli decydujesz się na brodę
licz się z regularnymi wizytami u
Barbera i kosmetykami do pielęgnacji
brody.
Broda nie może sobie po prostu rosnąć.
Drwal a Rumcajs to nie to samo!
No i uwaga na resztki jedzenia w
brodzie.

SŁOWO NA KONIEC

Jesteś wizytówką firmy. Jesteś wizytówką swojej marki
osobistej. Ubranie jest Twoim logo. Twoja prezencja jest
Twoim logo. Czy podczas spotkania z kontrahentem dasz mu
pobrudzoną keczupem prezentację do przejrzenia? Nie
sądzę! To dlaczego nie zadbasz o swój wygląd? Pierwsze
wrażenie robi się tylko raz. Masz na to do 15 sekund. Ile
jesteś w stanie sprzedać w 15 sekund? Co jesteś w stanie
przekazać o swojej firmie w ciągu 15 sekund? Jeśli
przekonasz klienta do siebie swoim wyglądem, to już połowa
sukcesu. Daj sobie szansę!

Umów sie ze mną na konsultację, a przekonasz się,
ile taki mały krok może zmienić Twoim życiu.
Rezerwuj na www.styistiqarte.com

