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EXCLUSIVE  MAKEUP
HOLIDAYS 

Professional Makeup Masterclass

Co powiesz na inspirujące wakacje w pięknym miejscu, 
które jednocześnie dadzą Ci rozwój i motywacje do działania? 

Exclusive Makeup Holiday to krótki, a zarazem intensywny wypoczynek 
połączony z nauką i integracją. Jedyna taka okazja, aby zaczerpnąć wiedzy 

w luksusowych warunkach Pałacu Mojęcice oraz przeżyć makijażową przygodę. 
 
 
 

PROGRAM
makijaż • stylizacja włosów • marketing • social media • yoga 

 

Exclusive Makeup Holidays to dwa dni pełne warsztatów i rozwoju. W tym aż
cztery bloki zajęć dające mnóstwo wiedzy z zakresu makijażu, pracy z klientką,
robienia zdjęć, stylizacji włosów, marketingu oraz prowadzenia social mediów.
Nasi prelegenci dadzą z siebie wszystko! W dalszej części poznasz ich bliżej.

 
 

KIEDY?
19.07. - 21.07.2021

 

Z myślą o trwającym sezonie ślubnym polecamy zrobić mały oddech. 
Warsztaty zaplanowane są na poniedziałek i wtorek, a w środę zakończymy

krótki urlop pysznym śniadaniem i kawką w ogrodzie. 
 
 

DLA KOGO?
Dla makijażystów szukających inspiracji i rozwoju. Osób chcących poznać nowe

techniki makijażu, rozwinąć konto w social mediach oraz umieć robić piękne
zdjecia swoich prac. Głodnych poznania osób z branży i przeżycia przygody 

w pięknych okolicznościach. 
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MIEJSCE

 
To wszystko odbędzie się w przepięknym Pałacu Mojęcice z XVII w. pod

Wołowem, położonym między Wrocławiem, Legnicą, a Lesznem. 
Miejsce kojące swoją ciszą, z dala od miasta.

Wokół Pałacu znajduje się niewielki park z fosą, a w środku znajdziemy
przepiękne, odnowione wnętrza z zachowaniem oryginalnych elementów

architektury z dawnych lat. Ponadto Pałac słynie ze swojej wyśmienitej
Restauracji oraz własnej produkcji serów. Podczas Exclusive Makeup Holidays

wszyscy uczestnicy będą mieli okazję kosztować dania z Menu przygotowanego
specjalnie dla Was przez Szefa Kuchni. 

Energia tego miejsca uspokaja, pozwala oczyścić głowę oraz czerpać inspirację 
z  dopracowanych wnętrz i otaczającej przyrody.
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PRELEGENCI

 
MONIKA URBANIK / @MONIKAURBANIKMAKEUP 

EWELINA KRASOŃ / @EWELINAKRASON
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Makijażystka gwiazd z 10 letnim doświadczeniem. Na co dzień dba 
o makijaże gwiazd pracując przy sesjach zdjęciowych, kampaniach
reklamowych czy programach telewizyjnych. Jej klientkami są m.in. Sylwia
Grzeszczak, Paulina Krupińska-Karpiel, Doda, Anna Lewandowska,
Wiktoria Gąsiewska i wielu innych. Doświadczenie zawodowe zdobywała
na szkoleniach m.in. w Make Up For Ever Academy im. Luc Besson w
Paryżu. W pracy skupia się na wydobywaniu i podkreślaniu piękna każdej
kobiety. W makijażu najbardziej ceni jakość i indywidualne podejście do
różnych typów urody. 

Podczas Masterclass zaprezentuje tajniki makijażu gwiazd, zdradzi sekrety
idealnego makeupu pod kamerę i pokaże jak wykonać look, który dobrze
się fotografuje. Przedstawi produkty i techniki, dzięki którym uzyskasz
efekt naturalnego, ale jednocześnie wyrazistego makijażu, który sprawdzi
się idealnie w pracy z klientkami.

Makijażystka, charakteryzatorka. Absolwentka Międzynarodowego
Studium Dziewulskich. Od 5 lat wykonuje makijaże na klientkach  oraz
prowadzi warsztaty dla makijażystów, na których dzieli się swoją wiedzą,
autorską techniką, tajnikami pracy. Pokazuje jak z każdej kobiety wyciągnąć
wszystko co najpiękniejsze i przemienić ją w prawdziwą gwiazdę. Jej
największą inspiracją są ultrakobiece techniki izraelskie 
i wschodni styl makijażu.
Kocha upiększać, a jej hasło przewodnie to „wyeksponować, a nie
zamalować”. Opracowała autorską technikę Makeup Charakteryzatorski, w
którym kładzie nacisk na rozumienie kształtów i logiczną pracę, co pozwala
na wyciągnięcie z każdej kobiety wszystkiego co najpiękniejsze. 

Na warsztatach krok po kroku pokaże tę autorską technikę, dzięki której
poprawnie umalujesz nawet najtrudniejszy typ urody i oka, bez efektu
przesady i ciężkości. Zaprezentuje makeup z cieniami satynowymi 
i matowymi, własny sposób na kreskę i efekt na twarzy Blur & Photoshop.

http://m.in/
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KAJA KARPIENKO / @KARKAJA 

Makijażystka z zamiłowania do piękna i kobiet. Właścicielka Makeup Studia
we Wrocławiu oraz trenerka makijażu. Swoje doświadczenie zdobywa od 6
lat przy pracy na uroczystościach ślubnych, sesjach zdjęciowych i
produkcjach filmowych. Ukończyła szkołę makijażu oraz wiele szkoleń u
znanych artystów z całego świata. Założycielka marki MUAccessories
ułatwiającej pracę wizażysty, a także prekursorka szkoleń z zakresu
organizacji stanowiska pracy wizażysty. Pasjonatka produktów
pielęgnacyjnych oraz zdrowej skóry.  

Podczas Masterclass pokaże Wam makijaż upiększający krok po kroku przy
użyciu własnych technik "iluzji w makijażu" i ulubionych produktów.
Przedstawi swoje pielęgnacyjne tricki oraz zdradzi jak uzyskać efekt
trwałego glow. Opowie o organizacji pracy oraz sposobach na
przyspieszenie czasu wykonywania usługi w studio i na wyjezdzie.
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MAGDALENA ZIĘBA /@ZIEBA_HAIR 

Fryzjerka z długoletnim doświadczeniem. Zdobywała je pracując 
w prestiżowych salonach fryzjerskich. Na codzień prowadzi swój własny
salon Zięba Hair we Wrocławiu. Znana z pięknych koloryzacji,
perfekcyjnego cięcia i lekkiego uczesania. Oprócz tego dba o fryzury
Panien Młodych oraz modelek do sesji zdjęciowych. 

Magda poprowadzi warsztaty ze stylizacji włosów. W prosty sposób
nauczy jak zrobić piękne, nowoczesne fale klientce lub modelce.  Zwróci
uwagę na prawidłową technikę oraz utrwalenie fryzury. Doglądnie
Waszych prac podczas warsztatów praktycznych.  
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PRELEGENCI

 

MARTA KRAWCZYK / @MARTOSZKA 

MAGDA BĄKOWSKA / @YOGA_SIODMEPOTY_WROCLAW 

Dyplomowana fizjoterapeutka Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe „Psychosomatyczne aspekty
praktyki jogi, a jej przygoda z jogą trwa już 11 lat. Prowadzi swoje studio jogi
Siódme Poty we Wrocławiu gdzie stawia na pracę z ciałem 
i umysłem.

Magda rozbudzi Wasze ciało porannymi zajęciami jogi oraz nauczy jak
radzić sobie ze stresem poprzez ćwiczenia oddechowe.  

Specjalistka od zadań specjalnych w marketingu, social media ninja.
Pracowała in-house w działach marketingu, a ostatnie kilka lat działa jako
freelancerka wspierając budowanie marek. Właścicielka marki BoTap. 
Po godzinach prowadzi Projekt Na Swoim zrzeszający społeczność kobiet,
która jest bezpieczną przestrzenią do stawiania pierwszych kroków w
biznesie i przechodzenia „na swoje”.

Podczas szkolenia opowie jak spójnie budować własną markę. Nauczy Was
wykorzystać potencjał social mediów oraz opowie czym jest strategia i
dlaczego warto ją mieć. Przekaże praktyczną wiedzę dotyczącą wizualnych
aspektów profilu na Instagramie, a na koniec przeprowadzi ćwiczenie
wynoszące Wasz marketing na wyższy level.
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EWA HUNKER / @EWAHUNKER_STYLISTKA 

Od 4 lat czuwa nad stylem kobiet i mężczyzn. Świadczy usługi z zakresu
analizy kolorystycznej, doradza, dokonuje przeglądów szaf oraz
towarzyszy swoim klientom podczas wspólnych zakupów. Prowadzi
szkolenia na temat dress code’u oraz warsztaty wizerunkowe dla firm.
Współpracuje z osobami publicznymi, zajmuje się także stylizacją do sesji
zdjęciowych komercyjnych jak i modowych. 

 Ewa pomoże Wam w dobraniu odpowiedniej stylizacji tak, aby podkreślić
wykonany makijaż. Nauczy Was odpowiedniego podejścia w tworzeniu
makijażu do stylizacji bądź odwrotnie. 

 
PRAKTYKA

 
Po Masterclass i wykładach przyjdzie czas na warsztaty praktyczne, na których
każdy będzie mógł przećwiczyć nowo poznane techniki. Celem tych zajęć jest

stworzenie kompletnego looku - makijaż, włosy oraz stylizacja, a na koniec
zrobienie pięknego zdjęcia na swój Instagram. Każdy będzie pracował przy

osobnym stanowisku na modelce.
 

To wszystko pod okiem naszych prelegentów! 
Makijaż zostanie przećwiczony pod okiem Eweliny Krasoń i Kai Karpienko,
Waszych uczesań przypilnuje Magda Zięba, a Ewa Hunker pomoże dobrać

odpowiednie dodatki i ubiór, aby stylizacja stała się kompletna. 
Te warsztaty nauczą Was robić piękne zdjęcia swoich prac 

oraz dbałości o każdy detal.   
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INTEGRACJA 

 
Stawiamy na integrację makijażystów oraz wzajemne wspieranie się. 

Ilość osób na warsztatach będzie ograniczona. 
Prelegenci oraz uczestnicy będą mieszkać w Pałacu przez cały okres trwania
Exclusive Makeup Holidays. Na koniec drugiego dnia odbędzie się uroczysta

kolacja integracyjna ze specjalnie przygotowanym Menu. 
Te warsztaty to świetna okazja na poznanie nowych osób z branży, 

wymienienie się doświadczeniami i inspirowanie się wzajemnie. 
 
 

W CENIE BILETU
 

2 noclegi w przepięknym Pałacu Mojęcice
2-dniowe wyżywienie przygotowane przez szefa kuchni Pałacu Mojecice 

Uroczysta Kolacja Integracyjna na zakończenie warsztatów
Udział we wszystkich zajęciach w programie

Masterclass Moniki Urbanik
Masterclass Eweliny Krasoń
Masterclass Kai Karpienko

Nauka czesania perfekcyjnych fal 
Zajęcia z marketingu i social mediów

Praktyka na modelkach pod okiem prelegentów
Modelki na zajęcia praktyczne

Stanowiska makijażowe do pracy podczas zajęć praktycznych 
Poranna Joga i zajęcia oddechowe

Powitalny GiftBag
3 certyfikaty z Masterclass 

Dyplom uczestnictwa w E.M.H.
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ILOŚĆ OSÓB MOCNO OGRANICZONA!
 
 

BILETY DOSTĘPNE NA:
WWW.MUACCESSORIES.PL

 
 

KONTAKT
info@muaccessories.pl

+48 606 510 303
+48 601 751 989

 

@monikaurbanikmakeup @ewelinakrason @karkaja


