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Autorskie materiały do pracy z szafą, udostępniane
wyłącznie na zasadzie l icencji  ARTIST OF STYLE!

Na poprzednim spotkaniu oczyściłyśmy Twoją szafę, był
to zaledwie wstęp do dalszej, ekscytującej pracy nad nią.

Przechodzimy do tworzenia spersonalizowanej garderoby
pasującej do Twojego stylu życia.  Najpierw doprecyzuję 
 jak powinna wyglądać Twoja IDEALNA SZAFA, a potem

zmienię to marzenie w rzeczywistość!  
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TWOJE
AKTYWNOŚCI Kategorie

NA ZWA  A K T YWNO Ś C I
O P I S  WYMAGAŃ  J A K I E  POW I N I E N  

S P E Ł N I A Ć  S T RÓ J
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Konkretne wpisy z planu zajęć, który wypełniłaś na poprzedniej stronie, zamień na
KATEGORIE AKTYWNOŚCI, do których potrzebujesz odmiennych stylizacji. 
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UWAGI
Okazjonalne lub jednorazowe aktywności, które nie będą
stanowić  odrębnych kategorii w szafie.



Dziękuję za wypełnienie
karty aktywności :)

do zobaczenia

Na podstawie informacji z niniejszej karty 
oraz zdjęć Twoich ubrań przygotuję 

CIEKAWE STATYSTYKI:

• w pierwszej kolejności, za pomocą czytelnych
wykresów zwizualizuję jak powinna wyglądać  

OPTYMALNA STRUKTURA SZAFY, która
będzie dopasowana do Twojego stylu życia.

• następnie porównam te dane ze stanem
faktycznym i zobaczymy jakie wsparcie

zapewnia Ci Twoja obecna garderoba, czy
pasuje do codziennego planu dnia i 

nad czym powinnyśmy popracować!   

A1 A3 A5A2 A4 A6 Total
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