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c
u
r
so Tá na Moda é um curso prático e dinâmico que ajuda 

empresários deste setor a gerir e impulsionar suas 
vendas. Após o curso, os empresários terão uma visão 
mais ampla tanto do mercado quanto da sua própria 
marca e estarão prontos para ter grandes resultados a 
partir da aplicação das estratégias que serão ensinadas 
com o objetivo de aperfeiçoar a identidade, a imagem e 
a lucratividade das empresas.Cu

rso



O que os 
alunos dizem 
sobre o curso?alunos



Aprendi no módulo 1 que a cor e modelagem fazem grande 
diferença na venda e na sua vida. A imagem é auto-confiança.

Rebeca Dantas
Loja Maison A. João Pessoa

O módulo 2 me motivou muito! Em um mês, coloquei em
 prática e fiz muitas mudanças.

Cristiana Chavez
Loja Pink Amie, Recife



É muito gratificante trabalhar com quem se gosta. 
Aprender sempre mais e ter novas metas a cumprir.

Roberta
Loja Freguesia, Recife

O curso proporcionou uma troca rica com profissionais de 
gestão e consultoria, além dos empresários. Os módulo são 
leves, descontraídos e funcionais! Agradeço a experiência.

Juliana Rodrigues
Franquia Vernier - João Pessoa



Quem 
vai ensinar?Quem



Suênia Cabral
Gestora da Sue Cabral Consultoria de Imagem. 
É formada em Business and Marketing
Communication pela Oxford Brookes University,
no Reino Unido. Residiu 06 anos na Inglaterra,
onde aprimorou sua paixão pela moda, estilo 
e comportamento. Cursou Fashion Design pelo
Instituto Marangoni – Paris, formada em 
Consultoriade Imagem pessoal e corporativo pela 
DressCode – São Paulo. Formada em Personal 
Shopper pela Escola Criativa São Paulo. Coach ICI. 
Pioneira do método Persoona, pela Cris Alves na 
Paraíba. Atua como consultora de imagem pessoal 
e corporativa no mercado da Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte.



Anne K.
Arquiteta e Engenheira Química, há anos se dedica 
ao estudo do Desenvolvimento Humano de forma 
criativa e sistêmica. Morou 10 anos na Alemanha, 
onde fez as suas formações e atuou como 
empreendedora e gerente de vendas, acumulando 
experiência na gestão de equipes. No Brasil, já 
treinou líderes e profissionais de empresas como 
Alpargatas, Grupo Transnacional e São Braz.
 Anne também é Master Coach, PNL Trainer e 
Consultora Sistêmica Corporativa, certificada pelo 
DVNLP, ICI e Metaforum Internacional.



Pessoas que empreendem ou desejam empreender 
no setor da moda.

Quem vai aprender?



Para enxergar o seu negócio sobr um ponto de vista 
estratégico, e a partir dessa nova perspectiva implementar 
mudanças assertivas, atendendo as necessidades reais 
do seu cliente. Além disso, capacitar e gerir os seus 
colaboradores conforme o propósito do seu negócio.

Por que eu 
devo fazer o curso?



p�
gr ama

Conceito e Alinhamento
Você Realmente Conhece o seu Público-Alvo?
Posicionamento da Marca no Mercado
Estratégias para a Sustentabilidade da Marca

Módulo 01
Identidade

Programa



p�
gr ama

O poder da imagem
Mensagem transmitida X Mensagem recebida
Linguagem Visual 
Arquétipos
O universo dos estilos
Tipos de silhueta e dicas de Styling
Cores e suas harmonias
A imagem de sua empresa Online
(site, Instagram, WhatsApp) e Offline
(vitrines, lojas, panfletos, convites...)

Módulo 02
Imagem

Programa



p�
gr ama

Perfil Profissional
Técnicas para contratação de equipes de vendas
Metas individuais e coletivas
Técnicas de Vendas
Como passar técnicas de vendas para sua equipe
Importância dos games para aumento do 
volume de vendas

Módulo 03
Vendas

Programa



p�
gr ama

Parte Prática: Apresentação 
do projeto individual a ser 
formatado durante o curso

Módulo 04
Do it yourself

Programa



Informações:
Local: Tetris Hub
R. Bananeiras, 381 - Manaíra, João Pessoa (PB)

Data: 
Módulos 1 e 2 - 15 a 17 de Abril
Módulo 3 - 29 e 30 de Abril
Módulo 4 - 06 de Maio

Horário: 
08h - 12h / 14h - 18h



Investimento

Forma de pagamento: 
Em até 10x no cartão de crédito
Número máximo de participantes 
por loja/módulo é de 04 pessoas

R$6.000



Alguma dúvida?
www.annek.com.br
@annekiepe I @suecabral_consultoria

contato:
Bruna Dantas - 83 993327376
brunamdantass@gmail.com



nos
vemosLa


