
              
 

WARSZTATY STYLIZACJI FASHION PROJECT 16-17 CZERWCA, WARSZAWA 
 

Chcesz pracować w branży mody? Startuje letnia edycja Warsztatów Stylizacji Fashion Project! 
 
Jeśli marzysz o pracy stylisty i kochasz modę, nie możesz więc pominąć tego wydarzenia. Już w 16-17 czerwca 
w Warszawie odbędą się już po raz dwunasty! -  Warsztaty Stylizacji Fashion Project, a na nich masa przydatnej 
teorii oraz ćwiczeń praktycznych. 
W ramach warsztatów uczestnicy będą uczyć się oraz będą przygotowywać własną stylizację do sesji magazynu 
modowego oraz na potrzeby telewizji, witryn domu mody i pokazów. Spotkają się z ekspertami analizy trendów, 
zawodowymi projektantami i stylistami I to wszystko po to, by przygotować się do pracy w magazynach 
modowych, przy tworzeniu produkcji telewizyjnych, jak również w domach mody.  
 Uczestnicy poznają rolę włosów i makijażu w stylizacji, a także zobaczą przegląd światowych stylistów. Oprócz 
tego, oczywiście ćwiczenia praktyczne, czyli profesjonalna sesja mody oraz praca z modelką i fotografem na cel 
przygotowania stylizacji. Każdy uczestnik zbuduje własne portfolio, które przyda mu się w przyszłej pracy.  
 
Uczestnicy będą pracować z działem mody z platformy PAKAMERA.PL zrzeszającej prawie 3 tyś projektantów 

oraz blisko milion wystawionych przedmiotów z działu moda, biżuteria oraz design. Pakamera.pl zalicza się do 

grupy najlepszych polskich sklepów internetowych w oczach ekspertów branży internetowej. Specjalnie na 

potrzeby warsztatów zostaną wyselekcjonowane najlepsze marki oraz nazwiska znanych projektantów z takich 

działów jak moda i biżuteria, które znajdziecie w serwisie Pakamera.pl.  

 
Za mentorów posłuży też wielu cenionych stylistów i projektantów, którzy podzielą się swoim wieloletnim 
doświadczeniem zdobytym nie tylko w kraju ale też za granicą.  
 
Warsztaty stylizacji skierowane są do przyszłych stylistów mody pragnących pracować w magazynach 
modowych, przy produkcjach telewizyjnych, reklamach, czy jako visual merchandiser dla domów mody. 
W programie znajdują się wykłady i ćwiczenia praktyczne, sesja fotograficzne, budowanie moodboardów, analizy 
trendów. Podczas warsztatów kursanci będą samodzielnie przygotowywać profesjonalną sesję mody z udziałem 
fryzjerów, make-up artists, mając do dyspozycji najnowsze kolekcje projektantów mody współpracujących z 
Pakamera.pl. 
 
Uczestnicy warsztatów będą pracować przez dwa dni pod okiem specjalistów 
mających bardzo duże doświadczenie na rynku mody w Polsce i za granicą. 
Warsztaty poprowadzą eksperci od analizy trendów, styliści, projektanci. 
 
Program: 
- Przygotowanie własnej stylizacji do sesji magazynu modowego 
- Stylizacja na potrzeby telewizji (reklama tv, kampania) 
- Stylizacja witryny domu mody 
- Stylizacje do pokazów mody 
- Analizy trendów 
- Akcesoria w stylizacji 
- Przegląd światowych stylistów 
- Hair & Make-up w stylizacji 



- Praca z modelką: przygotowanie stylizacji do sesji mody 
- Praca z fotografem mody: przygotowanie sesji 
- Budowanie portfolio 
- Showroomy 
- Wykłady gości specjalnych 
 
 
W cenie zawarte są materiały, pomoce dydaktyczne, prasa branżowa, najnowsze kolekcje projektantów do 
stylizacji oraz akcesoria. Na zakończenie uczestnicy dostają dyplomy. Liczba osób ograniczona. Grupa ok. 15 - 
20 osób. Warsztaty odbędą się w dniach 16-17 czerwca w godzinach 10.00-18.00 w kreatywnej przestrzeni 
BOBO COWORKING przy ulicy Prostej 70 w Warszawie. 
Zapisy na info@fashionproject.pl 
WWW.FASHIONPROJECTACADEMY.PL 
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