לעשות
כסף
בסטייל

התוכנית
להכשרת
סטייליסטיות
אישיות

״לעשות כסף בסטייל״
היא תוכנית ההכשרה המקצועית
לסטיילינג מבית סטייל גורו
ומיועדת למי שמעוניינת לעשות
הסבה מקצועית או להוסיף
לקריירה שלה פאן נוסף
ולהיות סטייליסטית
אישית במגזר הפרטי
התוכנית תעניק לך את
כל הכלים והאספקטים
בעבודת הסטייליסטית
כך שאין שום צורך בידע קודם
כבר במהלך הקורס תוכלי
להתחיל לייעץ לקוחות ולעשות
כסף בסטייל

רגע לפני שאנחנו צוללות
לסילבוס ולתוכנית ההכשרה-
חשוב לנו שתדעי

למה אנחנו אוהבות
את העבודה שלנו?
אנחנו אוהבות אנשים
ואנחנו מאמינות בסטיילינג.
מאמינות שסטיילינג הוא כלי
להעצמה אישית ונשית.
ואופנה? היא נחמדה וכייפית
אבל היא לא העיקר-
היא הכלי והדרך.
העיקר-
הם האנשים ,הנשים.
כשאת מתלבשת באופן
שמחמיא לך,
שמוצא חן בעינייך,
שמשקף את האופי שלך
ואת מי שאת.
ומספר לעולם עלייך
באמצעות הבגדים-
את שלמה יותר.
את זקופה ובטוחה יותר,
את מחייכת מול המראה
ויוצאת לכבוש את העולם.
וסטיילינג אישי? כמקצוע?
הוא בידיוק זה!

להיות סטייליסטית אישית
זה כוח-על שיכול לעזור
לכל אישה להיות
הגרסה הכי טובה של עצמה.

BASIC

תוכנית ההכשרה
לסטייליסטיות אישיות
מחולקת
לארבעה מודולים
ההכשרה מודולרית כך
שאת יכולה לשלב
מודולים שונים
בהתאמה לצרכים שלך

מודול : 1
תלמדי את כל התורת הסטיילינג בהתאמה לכל
הקהלים -נשים ,גברים ,מגזרים שונים ועוד.
החל מהיכרות עם סוגי מבני הגוף השונים,
גזרות ,שילובי צבעים והדפסים ,בניית מלתחה
ועד הדברים הקטנים שסוגרים את הלוק-
אקססוריז ,איפור ושיער.
מתאים לחובבות אופנה ,למי שרוצה להפוך סטיילינג
למקצוע ולמי שמעוניינת להשתמש בסטיילינג ככלי
בעבודתה כמטפלת.

PROFESSIONAL
מודול :2
תלמדי איך להפוך את תורת הסטיילינג למקצוע הלכה
למעשה .החל מהעבודה עם הלקוחה אחת על אחת
ועד כלים לבניית העסק שלך כמו איך למכור והבסיס
לשיווק שלך כסטייליסטית אישית.
מתאים למי שיש בה תשוקה להפוך סטיילינג אישי
למקצוע או למי שמעוניינת לשלב בעבודה כלים
טיפוליים מעולמות הסטיילינג.

COLOR

מודול :3
אבחון צבע הוא כלי בלעדי בסטייל גורו באמצעותו
,תוכלי לאבחן מה הם הגוונים המדוייקים המתאימים
ללקוחה שלך ומחמיאים לה.
הלימודים כוללים הכשרה מעמיקה בעולם הצבע
והיכרות עם מורכבותו וכמובן תרגול מעשי בשיטה
הייחודית.

BUSINESS

פירוט הסילבוס בעמודים הבאים

מודול : 4
כל מה שאת צריכה לדעת בכדי להפוך לעסק מצליח.
כלים מתקדמים לשיווק העסק שלך ,מיתוג ,רשתות
חברתיות ,צילום בסמאאטפון ,יצירת מערך שיווקי
ממוקד ומותאם לקהל היעד שלך ולאישיות שלך.

פרטים טכניים
 #אורך כל שיעור  3שעות אקדמיות.
 #מאגר שיעורים תומכים לחיזוק וחידוד התכנים
זמינים בעבורך באתר שלנו ללמידה מקוונת.
 #אפשרות ללימודי ערב או בוקר.
הלימודים מתקיימים בסטודיו סטייל גורו
רחוב בן אביגדור  13תל אביב
מרחק הליכה מרכבת השלום וממגדלי עזריאלי.

מערך תומך למידה
 #חברות בקהילת הסטייליסטיות הגדולה בישראל
לצורך התייעצות ושיתופי פעולה.
 #מנטורית שמלווה את הלמידה שלך ומעניקה לך
משוב אישי על כל תרגיל וכל משימה.
 #לאורך כל ההכשרה המקצועית משולבים תירגולים
מעשיים שונים הכוללים התנסות עם לקוחות
אמיתיות ,תירגול מעשי של כל חומר נלמד ושיפור
מיומנות ההנחייה והעמידה מול קהל.
 #קבוצת פייסבוק סגורה רק לתלמידות
המחזור ,לצורך דיון בתמונות ,תרגילים,
שאלות והתייעצויות.
 #אפשרות ללמידה מרחוק )התחברות אונליין לכיתה
בזמן שהשיעור מתקיים בה(
במקרה בו לא ניתן להגיע פיזית לכיתה.

בין אם את חובבת אופנה שרוצה
ללמוד עוד על עולם הסטיילינג
ולגלות את התיאוריות והחוקים
שמסתתרים מאחורי תחושות הבטן
האלה של" -זה נראה ואווו!"
ואפילו אם את מפלרטטת עם הרעיון
של שינוי קריירה לסטיילינג אבל עוד
לא ממש בטוחה...
בין אם את מבינה שסטיילינג הוא
כלי שיכול לשמש אותך בעבודתך
כמי שמתעסקת בתחום הטיפולי
)עובדת סוציאלית ,פסיכולוגית וכו'(
או בין אם את אפילו מתחום האופנה
והיית רוצה לקבל ידע שיעזור לך
לקלוע יותר ללקוחות שלך
ואולי אפילו למכור יותר...
תוכנית ה basicשל סטייל גורו
כאן בשבילך!
תלמדי בה את כל תורת הסטיילינג
בהתאמה לכל סוגי מבנה הגוף,
תכירי את כל התיאוריות ,האשליות
האופטיות והכלים שיתנו לך
בסיס שיהפוך את תחושת הבטן של
"זה נראה" טוב ל" -אני מבינה למה
זה נראה טוב"
 14מפגשים
באורך של כ 3שעות אקדמיות.

BASIC

מאגר שיעורים מקוונים זמינים אונליין
של  40שעות
אקדמיות לך
לחיזוק החומר
הנלמד.

BASIC
מושגי יסוד
והיכרות עם התחום
מהו סטיילינג אישי בדגש על ההיבטים התרפיוטים
שניתן להשיג באמצעות סטיילינג
חשיבות המראה החיצוני בעולמנו-
או בקיצור :למה אנחנו עושות את מה
שאנחנו עושות?

מבנה גוף
כיצד מייצרים פרופורציה ואיזון במראה?
אבחון מבני גוף – הבחנה בין  6מבני גוף שונים.
התאמת גזרות לפי כל מבנה גוף.
איך לזהות מבנה גוף של לקוחה?
התנסות מעשית באבחוני גוף למגוון נשים אמיתיות.
אמנות הטישטוש – אשליות אופטיות.
התאמת הלבשה תחתונה.
דגשים לעבודה עם מידות גדולות.

תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם לצרכים
ועל פי שיקול דעתן הבלעדי של סטייל גורו

BASIC
פרופורציות אנכיות
חתך הזהב -מה הוא אומר וכיצד מגיעים לחתך
הזהב
היכן שהוא לא מתקיים באופן טבעי?
הבנת הפרופורציות האנכיות של גוף האישה
ליצירת
מראה מחמיא ומדוייק.

צבע ,אקססוריז
וכל מה שסוגר את הלוק
איך לשלב צבעים במלתחה ולהגמל משחור
שילוב אקססוריז לשדרוג המתלחה והלוק
איך ליצור שילובים מתוך הארון הקיים

סגנון
מהו סגנון אישי?
איך ניתן לפתח סגנון אישי?
הכרת הסגנונות הקיימים:
קלאסי ,טרנדי ,רומנטי ,קז'ואל ,דרמטי ,אקלקטי.
זיהוי והתאמת סגנון שיתאים לכל אישה על פי
האופי והצרכים שלה.
איזון בין טרנד לסגנון אישי.
איך לייצר את המסר הרצוי של כל אישה באמצעות סגנון אישי.

תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם לצרכים
ועל פי שיקול דעתן הבלעדי של סטייל גורו

BASIC
מלתחה
מיון ,תכנון וסקירת מלתחה
אירגון מלתחה ופתרונות איחסון
בניית מלתחת בסיס ומלתחת קפסולה
עיקרון  60-30-10למראה אישי מנצח
'ממש את'  -נוסחא לשילוב בגדים ב 5דקות
תורת השילובים וMIX & MATCH -
מלתחת קפסולה
שילובי הדפסים ושילובים מתקדמים

סדנת איפור מעשית-
מרצה אורחת
איפור יום ,איפור ערב.
הכרת מבני הפנים השונים וההמלצות השונות לכל אחד מהם.
שיפור המיומנות האישית בעולם האיפור.

סדנת שיער מעשית
תסרוקות קלות ליום יום ותסרוקות קלות ומהירות לערב.
הכרת מבני הפנים השונים וההמלצות השונות לכל אחד מהם.
שיפור המיומנות האישית בעיצוב השיער והתאמת תסרוקות.

תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם לצרכים
ועל פי שיקול דעתן הבלעדי של סטייל גורו

BASIC
עבודה עם גברים בסטיילינג

אבחון מבני גוף גבריים.
פיתוח סגנון אישי לגברים ויצירת מראה מחמיא ותדמית נכונה.
היחודיות והדגשים החשובים בעבודת סטיילינג מול גברים.

עבודה עם קהלים מיוחדים
מידות גדולות \ קהל דתי-חרדי

עבודה עם קהילות בעלת צרכים ייחודיים ודגשים שונים.
ניתוח הצרכים הייחודיים ומתן פתרונות סטייל ותדמית
לכל קהילה ומגזר.

פרויקט צילומים

מהפך סטיילינג ויזואלי שכולו יצירה שלך
יהפוך לתוצר צילומים של -לפני\אחרי להמחשת התהליך
התנסות והשתתפות הפקת אופנה
והתנהלות בסט צילומים מקצועי.
וכמובן שהתמונות יוכלו לשמש אותך בהמשך הדרך לשיווק
אם תחברי להפוך את הסטיילינג לעסק שלך.

 +בונוס
צילום תמונת
תדמית אישית

תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם לצרכים
ועל פי שיקול דעתן הבלעדי של סטייל גורו

BE THE

BEST

כדי להיות סטייליסטית שמתפרנסת
מהמקצוע לא מספיק לדעת את התיאוריה
וה"חוקים" של עולם הסטיילינג וגם לא
להיות עם "חוש" לסטיילינג.
התוכנית  PROfessionalאורזת לתוך
מזוודה אחת את כל הכלים הפרקטים
להתנהלות כסטייליסטית מקצועית.
איך לבנות למכור שירותי סטיילינג אישי?
איך להוביל לקוחה בתהליך של שינוי
מעצים?
איך נתמודד עם סוגיות של דימוי גוף
והערכה עצמית?
איך למכור ואיך לשווק את עצמך?
מהתוכנית הזאת תצאי כשאת יודעת איך
להפוך את הידע שלך בסטיילינג
למקצוע של ממש!

PRO
FESSI
ONAL

 11מפגשים
 3שעות אקדמיות כל מפגש
מאגר שיעורים מקוונים באורך של כ30
שעות אקדמיות זמינים אונליין לחיזוק
והטמעת התכנים.
התוכנית כוללת מגוון התנסויות מעשיות
ושני פרויקטי גמר-
פרויקט אישי -תיעוד תהליך ליווי מלא עם
לקוחה כולל מגוון שירותים אותם תלמדי
במהלך ההכשרה.
פרויקט קבוצתי התנדבותי
למען הקהילה-
שימוש בסטיילינג ככלי
להעצמה אישית ונשית.

PROFESSIONAL
ארון הבגדים ויעוץ ארון ללקוחה
נבקר בארון בגדים ונקיים בו שיעור כפול בכדי ללמוד
איך לנהל את ארון הבגדים של הלקוחה שלך
ואיך להוציא יותר ממה שכבר יש בו.
איך לקיים מפגש ייעוץ ארון יעיל ומועיל.
בניית שאלון עבודה ייחודי המרכז את כל הנתונים הרלוונטים לך
כסטיליסטית המייעצת בארון הבגדים של הלקוחה שלך.
היכרות והבנה של תהליכי העבודה במפגש בית עם לקוחה.
התנסות מעשית בייעוץ ארון.

פרסונל שופינג
הכנת תקציב ותכנון מקדים למסע קניות עם לקוחה.
איך להתנהל בתוך חנויות בגדים וקניון.
איך לאתר ולהכיר את החנויות הנכונות ללקוחות שלך.
)כולל סיור חנויות בקניון(
בניית סיכומי לקוחות וfollow up-
התנסות מעשית בייעוץ ללקוחה אמיתית במהלך מסע קניות בקניון
בליוי המנטוריות המקצועיות שלך בהכשרה.

בניית סדנאות והרצאות
בנוסף לתרגול לאורך כל ההכשרה המקצועית של
עמידה מול קהל והצגת תוכן  -נקיים במהלך ההכשרה סמינר
יומי עם מרצה חיצונית מומחית לבניית
סנדאות והרצאות.
איך לבנות הרצאה נכונה ואפקטיבית.
איך להפעיל את הקהל הצופה בך שירגיש חלק.
דגשים לעמידה מול קהל.

תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם לצרכים
ועל פי שיקול דעתן הבלעדי של סטייל גורו

PROFESSIONAL
עבודה עם לקוחה
כיצד לאפיין את צרכי הלקוחה כדי ליצור עבורה תהליך מדוייק.
איך לבנות עבור הלקוחה מסע קניות מותאם לצרכיה ולתקציב שלה.
בניית פרופיל סגנון שמתאים לאופי ואורח החיים של הלקוחה.
התמודדות עם נושאי דימוי עצמי וביטחון עצמי.
כיצד נותנים משוב ללקוחה כך שתוכל להתמיד בתהליך.

דינמיקה בינאישית
לקוחה מול סטייליסטית
התמודדות עם נושאים רגשיים שצפים בפגישות סטיילינג.
הבנה וחיבור אישי לתחושות שעולות בקרב לקוחות במפגש סטיילינג.
הבנת התחושות שעולות אצלך בהתאם לתחושות של הלקוחה.
כלים להתמודדות עם תחושות שני הצדדים במהלך המפגש ,בזמן אמת.
עקרונות לבניית מפגש סטיילינג מעצים ונעים לשני הצדדים.

עבודה עם נערות והעמקה בדימוי גוף
עבודה עם נערות מצריכה רגישות ומודעות גבוהה לתהליכים האישיים
העוברים על נערה בגיל ההתבגרות.
כיצד פונים לנערה מתבגרת ולאישה צעירה?
יצירת שיח והתמודדות עם דימוי גוף ואיך מחזקים את הדימוי העצמי.
כיצד בונים סדנה לנערות ומה המשפיעים של הדינמיקה הקבוצתית?
השוני בתהליכי סטיילינג אישיים לנערות מתבגרות.
וגם כמובן -דימוי גוף.
איך החברה שלנו משפיעה על תפיסת הדימוי העצמי ודימוי הגוף שלנו,
איך אנחנו כסטייליסטיות יכולות להשפיע באופן מעצים
על דימוי הגוף של הלקוחה שלנו.
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PROFESSIONAL
צעדים ראשונים בשיווק
עולם השיווק הוא ענק ומתחדש כל העת
בשיעורי השיווק נלמד את הבסיס והצעדים הראשונים
לשיווק העסק שלך
ובניית התדמית שלך כסטייליסטית אישית

לשווק בקלות
כולנו נמצאות ברשתות חברתיות
והן פלטפורמה מעולה לשיווק וקידום העסק שלך.
בשיעורים האלה נלמד איך לנצל את הרשתות החברתיות
ולפרוץ בעזרתן קדימה.
מבלי להיות מובכת מזה ובלי להרגיש שאת דוחפת לאנשים בכוח פרסום.

שיחת מכירה
איך לנהל שיחת מכירה לסגירת עסקאות
תוך שימוש בחוקי השיכנוע והכלת הלקוחה.

פרויקט סיום
פרויקט סיום אישי-
ליווי לקוחה בסטיילינג אישי החל משלב המכירה,
דרך שיחת איתור צרכים ,ליווי אישי ,יעוץ בארון הבגדים ומסע קניות.
הליווי יתועד בפרויקט כתוב על פי הנחיות שתקבלי מהמנטורית,
תוך שילוב משוב הלקוחה ומשוב המנטורית.
פרויקט התנדבותי בקבוצות קטנות -סטיילינג ככלי למען הקהילה.
)משתנה מעת לעת ,לרוב התנדבות עם עמותות למען נשים ונערות(
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COLOR
IS
MAGIC

מכירה את הימים האלה
שאת לובשת את החולצה ההיא שאת
אוהבת וכולם מחמיאים לך,
אומרים שאת ממש יפה!
כלומר את תמיד יפה אבל בימים האלה-
זה לא כמו תמיד-
בימים האלה את ממש ממש יפה!
אולי גם שואלים אם עשית איזשהו
טיפול קומסטי חדש? החלפת קרם פנים?
כי הפנים שלך פשוט קורנות?
מכירה את זה?
יכול מאד להיות שבאותם ימים שזה קרה
בנוסף לזה שלבשת משהו שהרגשת
איתו נוח והוא נתן לך בוסט של ביטחון...
דיי בטוח שלבשת משהו שמתאים לך
בצבעים!
ואם נדייק אז דייק -בגוונים!

 3מפגשים
באורך של כ 3שעות אקדמיות כל מפגש
לימוד השיטה המיוחדת של סטייל גורו
לאבחון צבע וגוונים מדוייקים.
כולל לימוד תיאורטי והתנסות מעשית.
מאגר שיעורים מקוונים זמינים אונליין
לחיזוק והטמעת השיטה.
מתנה -ערכת לאבחון צבע
בשווי של  1800ש"ח

COLOR
אבחון צבע
לאחר שנים כסטייליסטיות הבנו שהקטע הזה שלכל אחת יש צבעים
וגוונים שמחמיאים לה הוא הרבה יותר עמוק מצבע חם או קר.
פיתחנו שיטה ייחודית שמתבססת על תיאוריית הצבע של MUNSELL
שבאמצעותה תוכלי לייצר ללקוחה שלך את התאמת פלטת הצבעים
והגוונים הנכונים לה על פי נתוניה הטבעיים.
מכירה את זה שאת לובשת פריט שהופך אותך קורנת?
אז ככה! כל יום! זו השיטה! והיא בלעדית לסטייל גורו!
אז מה תלמדי?
תאוריית צבע  -הכרת שלושת ממדי הצבע וזיהוים על פי
תאוריית הצבע של .MUNSELL
אבחון  12טיפוסי צבע והתאמת פלטת צבעים וגוונים אישית לכל אחת.
לימוד טכניקת ביצוע מבחני הצבע ללקוחה.
התאמת פלטת צבעים אישית ללקוחה מתוך  12טיפוסי הצבע.
התנסות ותרגול אבחון צבע.

בונוס :ערכה לאבחון צבע בשווי  1800ש"ח.

השיטה של
סטייל גורו
לאבחון צבע

#

בלעדי ללימודים
בסטייל גורו
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להיות עצמאית זה עולם שלם.
במיוחד בעסק שאת על תקן הכל,
אשת השיווק ,מנהלת החשבונות ,הצלמת,
עורכת תכנים ,נותנת השירות
וכמובן בעלת המקצוע.

LET'S
DO
BUSINESS
בכדי להפוך אותך לאשפית
בכל תחום בעסק שלך
יצרנו את הקורס הזה.

קורס שיווק וניהול העסק.
תלמדי איך לדייק את החומרים שאת מוצאיה
למצב שיהיו ממש את וידברו בשפה מכוונת
לקהל שלך?
איך להגיע לכל אישה בטבעיות כך
שבסופו של יום היא תפנה אלייך
ואת לא תצטרכי לחזר אחריה.
הקורס מיועד למי שכבר עשתה
צעד או שניים בבניית העסק שלה
ורוצה לפרוץ קדימה.

אז מה קורה בתוכנית שלנו לעצמאיות?
את בעצם לומדת ועובדת על העסק שלך!
כל מה שאת צריכה לדעת כדיי להפוך ל-

עצמאית בעלת עסק מצליח.

 13מפגשים
מפגש אחת לשבוע
אורך כל מפגש כ 3שעות אקדמיות
מאגר שיעורים מקוונים זמינים אונליין
במהלך התוכנית.
מתנה -חודש במערכת
הדיוור ודפי הנחיתה של
רב מסר.

BUSINESS
שיווק עסק בסטיילינג

מציאה וחידוד הייחוד שלך בתור סטייליסטית אישית
בכדי לייצר לך בידול עיסקי.
בניית קהל יעד ואיפיון הלקוחה הטיפוסית שלך.
מציאת הפלטפורמה הנכונה לשווק בהתאם לקהל היעד וגיבוש
המסר השיווקי הייחודי.
בניית משפך שיווקי.
הסוד הגדול בשיווק עסק מבוסס שירות.
יצירת אסטרטגיית תוכן לשיווק העסק שלך-
בהתאם לקהל היעד שלך.
כתיבה שיווקית שתלמד אותך איך לכתוב כך שתיכנסי
ישירות ללב של הלקוחות שלך.

שיחת מכירה

אמנות המכירה היא מיומנות נרכשת לחלוטין.
נלמד את עקרונות השכנוע ואיך לשלבם בטבעיות
בשיחות עם הלקוחות הפוטנציאליות שלך.
נכיר את התהליך הפסיכולוגי שעובר על הלקוחה
לפני שהיא מחליטה לרכוש.
כיצד לסגור עסקאות במחירים שאת רוצה לדרוש.
התמודדות עם התנגדויות.
כתיבת הצעות מחיר.

הקמת העסק שלך

כל מה שאת צריכה לדעת כדיי לצאת לדרך!
מה עושים מול ביטוח לאומי?
מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה?
מה צריכה לדעת כל עצמאית?
חשבוניות? מתי מוציאים? מתי אוספים על הוצאות?
שיעור מעמיק על כל האותיות הקטנות של
הקמת עסק עצמאי בפאן של הניהול הכלכלי.
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BUSINESS
פייסבוק ,אינסטגרם
ורשתות חברתיות
מציאת הפלטפורמה הנכונה והמתאימה לך לשווק
בהתאמה לקהל היעד שלך
התנהלות בפייסבוק  -קבוצות \ עמוד פרטי \ עמוד עסקי
כתיבה ליצירת מעורבות ברשתות חברתיות
שיווק נכון בכל רשת חברתית
איך הופכים חברים ועוקבים ללקוחות

פרסום ממומן
איך עושים פרסום ממומן ברשתות חברתיות?
איך יודעים לקדם פרסום שלך באופן ישיר לקהל היעד שלך?

עמודי נחיתה
רגע לפני שאת הולכת להקים לעצמך אתר שלם
יש דרך טובה יותר להתחיל בפחות השקעה כלכלית
דפי נחיתה הם בעצם דפים בודדים בהם יש פרטים אודות מוצר
שלך.
נלמד איך לבנות עמוד נחיתה שיעזור לך למכור.
בונוס -חודש מתנה במערכת דיוור ובניית דפי נחיתה

סדנאות מקצועיות לשיווק שלך
סדנת צילום בסמארטפון
סדנת מיתוג ,עריכה ועיצוב חומרים לעסק שלך בעצמך
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אגב ,אנחנו מכירות?
היי לך!
אנחנו רביד מנשה ואיילת פסטרנק
ואנחנו המייסדות של

סטייל גורו

בית ספר לסטיילינג אישי
ולהכשרת סטייליסטיות.
לפני בערך  13שנים כל אחת מאיתנו
עזבה את העבודה שלה לטובת מקצוע
שאז היה קצת מעורפל ולא ברור.
סטיילינג אישי.
ועוד כעצמאיות.
היה קשה להסביר לסביבה
איך עוזבים קריירה בהיי-טק או
תפקיד במשרד יחסי ציבור מוביל.
איך לעזור משרה מבטיחה
לטובת עצמאות ומקצוע לא ברור?!
אבל זה בער בנו-
התאהבנו ביכולת להעניק לאישה
כוח ומבט אחר ונקי יותר על עצמה,
עם פחות שיפוטיות והרבה יותר אהבה
וקבלה עצמית.
בשנת  2010הקמנו את סטייל גורו
ומאז הכשרנו מאות נשים
לעבודת החלומות שלהן
כסטייליסטית אישית.

רביד

איילת
אם סטיילינג קורץ לך
ואם את אוהבת אנשים
אז גם את יכולה-
להרוויח כסף בסטייל!

מחכות לשמוע ממך
טלפון03-533-3966 :

