
 

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu 

zaprasza na szkolenie 

 

STYLISTA DOBORU OPRAW OKULAROWYCH 

z Certyfikatami sygnowanymi przez Mistrza Świata. 
 

 

Program szkolenia: 

 
I.Stylista Opraw Okularowych - I stopień 
 
Rozróżnianie kolorów i dobór do pigmentacji. 
 
Wprowadzenie dwóch niezwykle istotnych technik związanych z kolorami, barwami i ich odcieniami. 
Zasad dzięki którym podczas stylistycznego dobóru opraw okularowch nabędziesz umiejętności 
doboru kolorów opraw do indywidualnej pigmentacji klienta. Tematyka tej części dotyczy i jest 
związana z materiałami, ich kolorami, a przede wszystkim indywywidualnym i właściwym doborem 
do jednostkowego układu pigmentów. 
 
Program ramowy – praktyka i teoria: 
- barwy / podział / systematyka – podstawy naukowe  
- technika pigmentacyjna prosta 
- podział pigmentów na podstawowe podgrupy 
- wykorzystanie i zastosowanie pimentów metali 
- technika pigmentacyjna kolorowa 
- zastosowanie systematyki Pantone 
- pigmetacyjna kolorystyka skóry 
- indywidualny dobór kolorów opraw  
 
Czas trwania: 1 dzień od 10:00-17:00, od 10 do 16 osób w grupie 
 
 
II.Stylista Opraw Okularowych - II stopień 
 
Stylistyczny dobór opraw. Trening czyni Mistrza. 
 
Wprowadzenie trzech kolejnych technik związanych jest z formą opraw - ich stylistyką, kształtami, 



wielkością, proporcjami, kierunkami. Klient wymaga umiejetności w zakresie technik miękkich, 
wyczucia i umiejętności dopasowania bez względu na własne upodobania. Zaawansowane technik 
doboru opraw, które pozwalają w płynny i szybki sposób ocenić upodobania klienta oraz 
profesjonalnie sprostać jego wymaganiom. 
 
Program ramowy – praktyka i teoria: 
- antropometria, podziały, złoty podział, historia, psychologia – naukowe podstawy 
- proporcje – budowanie równowagi lub przewagi 
- złoty podział w oprawach okularowych 
- cechy osobowe klienta a cechy opraw 
- budowa głowy 
- prototypowe kształty twarzy 
- profil boczny twarzy – dobór kształtów opraw 
- profil górny głowy a kształt opraw 
 
Czas trwania: 1 dzień od 10:00-17:00, od 10 do 16 osób w grupie 
 
III. Stylista Opraw Okularowych – Master Class 
 
To rozwiązanie dla Liderów branży okularowej, którzy wiedzą, że rok 2017 dla sprzedaży i budowania 
marki opiera się na Stylistyce i umiejętności doboru opraw. 
 
Program ramowy – praktyka i teoria: 
- studium przypadku 
- ćwiczenia praktyczne 
- rozwiązywanie zadań Stylistycznych 
- konsultacje i porady. 
 
Czas trwania: 1 dzień od 10:00-17:00, od 10 do 16 osób w grupie 
 
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w 
Poznaniu. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 20-21 maja 2017 r. Szczegółowe informacje oraz 
zapisy przyjmuje biuro Cechu tel. 61 853 77 83 lub email biuro@mcro.pl 


