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Twojej Firmy



„Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, elegancja,
styl i nowoczesność, to cechy, które powinny ją określać”.
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Klasa i najlepszy gatunek

Najbardziej wpływowe firmy na świecie mają jasno określoną
tożsamość, która jest eksponowana we wszystkich działaniach
marki. Najważniejszym nośnikiem wizerunku są jednak pracownicy,
którzy identyfikują się z założoną tożsamością.

Dowiedz się 
więcej

>



Krok nr 1

PRZYGOTOWANIE
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Rozmowa z Państwem w celu uzyskania informacji na temat 
potencjalnego zlecenia , oczekiwań i wymagań.
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Krok nr 2
PRACE PROJEKTOWE

- rysunek żurnalowy,
- dobór kolorystki,
- dobór tkanin,
- prezentacja wykonanej pracy.
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Krok nr 3
PREZENTACJA

- omówienie zaprojektowanych propozycji,
- prezentacja projektów  i tkanin,
- naniesienie korekt.
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Krok nr 4
PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI

- stworzenie dokumentacji techniczno technologicznej,
- zakup tkanin w imieniu zleceniodawcy,
- wdrożenie projektów do prac konstruktorskich.
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Krok nr 5
PRACA KONSTRUKTORSKA

- nadzorowanie prac konstruktorskich,
- nadzorowanie odszycia modelu próbnego,
- akceptacja modelu próbnego.
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Krok nr 6
PRODUKCJA

- wdrożenie modeli do produkcji,
- kontrola produkcji,
- odbiór produkcji.



Dress Code - podsumowanie

Od podstaw stworzymy wizerunek pracowników, spójny 
z wizerunkiem marki, dodatkowo przeprowadzimy warsztaty z 
zakresu etykiety ubioru.

Ceny za gotowe projekty są szyte na miarę. Prosimy o 
kontakt.
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Wycena

Dowiedz się 
więcej

>



„Jako styliści jesteśmy odpowiedzialni za kompleksowe
tworzenie wizerunku ludzi, aby perfekcyjnie odpowiadał ich
wyjątkowym wymaganiom i był dopięty "na ostatni guzik”.
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Styl dopięty na ostatni guzik

Oczekujesz kobiecej rady? A może opinii z męskiego punktu 
widzenia? Nasza siła tkwi w umiejętności wyważenia stylizacji 
z perspektywy męskiego i kobiecego oka.

To co robimy jest nie tylko naszą pracą, ale też pasją, do której 
podchodzimy z zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Dzięki temu 
nasi klienci otrzymują indywidualną i profesjonalną pomoc.

Poznaj
Magdalenę

>

Poznaj
Rafała

>



DEFINIOWANIE 
POŻĄDANEGO 

WIZERUNKU FIRMY

KREOWANIE 
POZYTYWNEGO 

PIERWSZEGO 
WRAŻENIA

SKUTECZNE 
PODTRZYMYWANIE 

WIZERUNKU

NASZA OFERTA
dowiedz się więcej

>
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WDRAŻANIE DRESS 
CODE'U

SZTUKA 
AUTOPREZENTACJI

KORPORACYJNE 
SESJE ZDJĘCIOWE

STRONA 
INTERNETOWA

PROJEKT LOGO
PROJEKT 

WIZYTÓWKI

NASZA OFERTA
dowiedz się więcej

>



„Jednak to, co stanowi dla nas największą nagrodę, to uśmiech
i zadowolenie klientów, kiedy po skorzystaniu z naszych usług
spoglądają w lustro.”
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Osiągnięcia i wyróżnienia

Dowiedz 
się więcej

>



Rafał Solski
Telefon: +48 506 672 058
E-mail: kontakt@naostatniguzik.com
www.naostatniguzik.com

mailto:kontakt@naostatniguzik.com
http://www.naostatniguzik.com/

