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A szín, stílus és öltözködési tanácsadás menete, csomagok tartalma és 
díjszabása 

 

Style & Fotó csomag 
 Styling: haj, smink 
 Portré fotózás 
 Retusálás 
 Minőségi digitális fotók Drive-n 

Időtartam: kb. 3 óra 

Ár: 15000.-  

Szivárvány csomag: színtanácsadás  
Tartalmazza: 

● A színtípusod meghatározása, kitesztelése kendőkkel  
● Digitális és papír alapú színpaletta átadása a későbbi vásárláshoz (textil színpaletta  +4000,-) 
● Tónusosság, kontraszt, attraktivitási faktor megállapítása sálakkal– minták ajánlása 
● Ideális hajszín megállapítása a színtípushoz passzolóan, hajfesték színmintával, póthajakkal, 

parókákkal 
● Arcforma elemzése  
● Frizura ajánlások az archoz passzolóan 
● Szemüveg, ékszer fazonok irányelveinek megadása 
● Az elhozott sminkszerek és kozmetikumok kiválogatása 
● Bőrtípus meghatározása, helyes bőrápolás 
● Szemöldökszedés 
● Alapozók letesztelése, megfelelő smink színek megadása Oriflame smink termékekből 
● Sminkelési alapismeretek, hétköznapi és/vagy alkalmi smink megtanítása  
● Időtartam: kb. 5 óra 

Díja: 25.000,-  

Páros színtanácsadás egy napon:  

Időtartam (a két főre):  kb. 6-7  óra 

Ára fejenként  18 000,- 

Helyszín: Budapesten, a XI. kerületi lakásomban lévő  stúdióban  
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Kis Szivárvány csomag: színtanácsadás (sminktanácsadás nélkül)  
Tartalmazza: 

● A színtípusod meghatározása, kitesztelése kendőkkel  
● Digitális és papír alapú színpaletta átadása a későbbi vásárláshoz (textil színpaletta  +4000,-) 
● Tónusosság, kontraszt, attraktivitási faktor megállapítása sálakkal– minták ajánlása 
● Ideális hajszín megállapítása a színtípushoz passzolóan, hajfesték színmintával, póthajakkal, 

parókákkal 
● Arcforma elemzése  
● Frizura ajánlások az archoz passzolóan 
● Szemüveg, ékszer fazonok irányelveinek megadása 
● Időtartam: kb. 4 óra 

Díja: 20.000,-  

Páros színtanácsadás egy napon:  

Időtartam (a két főre):  kb. 6  óra 

Ára fejenként  15 000,- 

Helyszín: Budapesten, a XI. kerületi lakásomban lévő  stúdióban 

 

Férfi Színes Csomag: 
● A színtípusod meghatározása, kitesztelése kendőkkel  
● Digitális és papír alapú színpaletta átadása a későbbi vásárláshoz (textil színpaletta  +4000,-) 
● Tónusosság, kontraszt, attraktivitási faktor megállapítása sálakkal– minták ajánlása 
● Arcforma elemzése, arcszőrzet javaslat  
● Frizura ajánlások az archoz passzolóan 
● Szemüveg fazonok irányelveinek megadása 
● Díja: 20.000,-  
● Időtartam (a két főre):  kb. 4  óra 
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Body shape csomag & Gardrób a bőröndben csomag: stílustanácsadás, testalkat 
elemzés kis gardrób elemzéssel (színtípus meghatározás után kérhető!) 
Tartalmazza: 

● Stílusokra inspiráló képanyag összeállítás megküldése emailben a találkozó előtt, hogy át tudd 
tanulmányozni mielőtt jössz 

● Ez alapján a helyszínen, irányított kérdésekkel megtaláljuk a személyiségedhez passzoló stílust, 
stílusokat. 

A cél a self-branding, a personal management szem előtt tartása, helyes útra terelése.  Mit akarsz kifelé 
közvetíteni? Milyen hatást szeretnél kiváltani? Mi fontos számodra a világ felé? 

A kiválasztott stílus elemeinek megbeszélése, mi passzol az életmódodhoz, korodhoz, munkádhoz  
● Alkatelemzés fehérneműben, vagy fürdőruhában, és az egyes testrészek részletes elemzése – fotó 

készítése 3 oldalról 
● Az előnyös fazonok megállapítása 
● A helyes melltartóméret megállapítása, melltartók átválogatása 
● Fürdőruhák átválogatása  
● A bizsuk átválogatása 
● Kis gardrób mustra: 1-2 bőröndben hozott ruha átválogatása szakmai tanácsadással, szettek 

fotózásával 
● Tanácsadói munkafüzet kapsz utólag, ami írásos formában tartalmazza az alkati jellemzőket, és az 

ajánlott fazonokat 
● Az alap ruhatár összeállításához ötletek  

Időtartam: kb. 4-5 óra 

Díja: 25 000.- forint 

Helyszín: Budapesten, a XI. kerületben lévő lakásomban lévő stúdióban 

Páros stílustanácsadás egy napon:  

Időtartam (a két főre):  kb. 6 óra 

Ára fejenként  18 000,- 

  



 
 

Oláh Anikó - Style & Coaching     email: info@ruhaguru.hu, Tel: 0630 520 4550                        Oldal 4 
 

Body shape ONLINE csomag: stílustanácsadás, testalkat elemzés, Style Coaching  

Tartalmazza: 
● Stílusokra inspiráló képanyag összeállítás megküldése emailben a találkozó előtt, hogy át tudd 

tanulmányozni mielőtt jössz 
● A megadott instrukciók alapján előzetesen, 3 oldalról készült egész alakos fotók elküldése emailen 

(fürdőruhában, fehérneműben, vagy testszínű, egyszínű testhez simuló anyagú trikó/harisnya 
kombinációban).  

● Style Coaching: weben, Skype-on keresztül.  
Ami kell hozzá:  

▪ lehetőség szerint laptop, tablet, vagy asztali gép, aminek van webkamerája 
▪ szélesszávú internet 

Ez alapján coaching kérdésekkel megtaláljuk a személyiségedhez passzoló stílust, stílusokat. 

A cél a self-branding, a personal management szem előtt tartása, helyes útra terelése.  Mit akarsz kifelé 
közvetíteni? Milyen hatást szeretnél kiváltani? Mi fontos számodra a világ felé? 

A kiválasztott stílus elemeinek megbeszélése, mi passzol az életmódodhoz, korodhoz, munkádhoz  
● Alkatelemzés online  
● Az előnyös fazonok megállapítása 
● Néhány jellemző ruhadarab felpróbálása (a színeket itt sajnos nem látni jól, így csak a fazonra 

koncentrálunk). Ez legyen odakészítve a tanácsadás idejére (nadrág, szoknya, tipikus felsők 
különböző fazonokban, póló, ruha) 

● Tanácsadói munkafüzet kapsz utólag emailben, ami írásos formában tartalmazza az alkati 
jellemzőket, és az ajánlott fazonokat 

Időtartam: kb. 3-4 óra 

Díja: 15 000.- forint 
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Férfi Body Shape csomag:  
● Stílusokra inspiráló képanyag összeállítás megküldése emailben a találkozó előtt, hogy át tudd 

tanulmányozni mielőtt jössz 
● Ez alapján a helyszínen, irányított kérdésekkel megtaláljuk a személyiségedhez passzoló stílust, 

stílusokat. 
A cél a self-branding, a personal management szem előtt tartása, helyes útra terelése.  Mit akarsz kifelé 

közvetíteni? Milyen hatást szeretnél kiváltani? Mi fontos számodra a világ felé? 
A kiválasztott stílus elemeinek megbeszélése, mi passzol az életmódodhoz, korodhoz, munkádhoz  

● Alkatelemzés, fotó készítése 3 oldalról 
● Az előnyös fazonok megállapítása 
● Kis gardrób mustra: 1-2 bőröndben hozott ruha átválogatása szakmai tanácsadással, szettek 

fotózásával 
● Tanácsadói munkafüzet kapsz utólag, ami írásos formában tartalmazza az alkati jellemzőket, és az 

ajánlott fazonokat 
● Az alap ruhatár összeállításához ötletek  
● Fotózás 

 
Díja: 20 000,-  
Időtartam: kb. 2 óra 
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„Mindent tudni akarok!”:  
A Szivárvány és a Body Shape & kis gardrób csomag együtt:  

Időtartam:  kb. 9-10 óra 

45 000.-  

Helyszín: Budapesten, a XI. kerületben lévő lakásomban lévő stúdióban 

 

B. Férfi Mindent Tudni Akarok csomag:   
A Férfi Szivárvány és a Body Shape & kis gardrób csomag együtt: Díja: 38 000.- 

Időtartam: kb. 6 óra 

Helyszín: Budapesten, a XI. kerületben lévő lakásomban lévő stúdióban 
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„Pakold ki a gardróbom!” csomag: 
A Szivárvány és a Body Shape & kis gardrób mustra után kérhető, mert az a válogatás alapja. Az 
általad meghatározott mennyiségű ruhatár (lehet részleges, vagy a teljes) átnézése és kiválogatása.  

Helyszín:  a lakásodon.   

A teljes gardrób rendezése igen alapos és nagy munka mind nekem szakmailag, mind neked fizikailag és 
lelkileg egyaránt. Így készülj rá pihenten! 
Viszont igazi megújulással jár, mert lezárod a múltad egy részét, elbúcsúzol a kellemetlen emlékű 
ruhadaraboktól és fellélegzel a ruhák kiszelektálása után! Bent ragadt, visszatartó blokkok oldódnak általa. 
Néha nehéz megválni egy-egy régi darabtól, mely úgy tapad a lelkedre, mint a hínár... Visszatart, visszahúz 
energetikailag.  
A gardrób kipakolása, és teljes szelektálása feltárja a múltadat, egy panorámatükör számodra, és sokszor 
fájdalmas elválásokat indít el, mikor egy-egy rég nem hordott darabtól kell megválj. Mégis érdemes ezen a 
lelki munkán végigmenni! Ha szeretnéd az életed új mederbe terelni, új energiákat beáramoltatni, és új 
emberré válni, mindenképp lépd meg ezt!  
Egyedül, vagy az én segítségemmel! 
 
A ruhákon kívül érdemes átválogatni a kabátokat, táskákat, öveket, cipőket, csizmákat, kendőket, sálakat, 
szemüvegeket. Viszont kihagyjuk az otthoni, szabadidő, háló és edzőruhákat.  

Miután kiszelektáltam a gardróbod, kiválogattuk az előnytelen darabokat, a színben, fazonban, 
szabásvonalban és stílusban passzoló darabokat egyenként fel kell majd próbálnod. Fotókat készítek rólad, 
és kielemezzük, hogy méltóak-e, előnyösek-e hozzád, képviselik-e azt a stílust, amit közvetíteni szeretnél a 
külvilág felé. Illetve, ha a ruhatár engedi, szetteket állítok össze és lefotózom őket, hogy később tudj belőle 
ötleteket meríteni.  

Készülj fel rá, hogy adott esetben a ruhatárod jó része kikerülhet a szekrényedből, aminek helyet kell majd 
találj! (Tippek: Jótékonyság: Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, H&M, aki egy zsákért 500 Ft-os utalványt 
ad, egyéb ruhagyűjtők, eladni a Közösségi Vásárokon, Vaterán, FB-n, elajándékozni a barátnőknek, 
rokonoknak, ha nekik passzol a szín, a stílus és a méret, stb.). Mivel időlegesen nagy rendetlenséggel jár a 
válogatás, így erre érdemes időt szánnod, és aznapra nem tervezni másik programot.  

Előfordulhat az is, hogy adott esetben alig marad ruha a szekrényedben...  

De megnyugtatlak, hogy egy helyesen összeválogatott, alapdarabokból álló ruhatárból nagyon sok 
variációban lehet öltözni. Nincs szükség sok ruhára, csak jó ruhákra! 

A helyes új alapruhatár összeállításában is tudok segíteni.  Akár -a fenntarthatóság jegyében- használt 
ruhaboltban vásárolva.  (l. lejjebb: „Gyere velem vásárolni” csomag).  

Díja: 5000 Ft/óra  

időtartam: kb. 5-6 óra ruhatártól függően.  
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Kb. így kalkulálj az órákkal:  

Kis ruhatár ill. részleges gardróbrendezés esetén (max. 100 db-ig, - kb. 1-1,5 - méteres gardrób szekrény):   
kb. 4-5 órát igényel 

Normál  ruhatár esetén (kb. 100 -200 db; - 2-3 méternyi gardróbszekrény):  Időtartam: kb. 5-6 óra.  

Extra nagy ruhatár (200 ruhadarab felett – külön gardrób szoba, 4 folyóméter, vagy afelett:  Időtartam kb.  
6-8 óra 

Ha felmérted kb. hogy mekkora a ruhatárad, a „Pakold ki a gardróbom” csomag megrendelésekor tudasd 
velem is kérlek, hogy tudjak gazdálkodni az időmmel.  
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 V. „Gyere velem vásárolni!” 
szaktanácsadással egybekötött közös vásárlás, ami  csak a „Mindent tudni akarok!” csomag után 

kérhető, és még szerencsésebb  a „Pakold ki a gardróbom” csomag után kérni, mert 
akkor látom, hogy milyen alapdarabok hiányoznak.  

 
Díja:  5000 Ft/ óra (első nagy bevásárlásnál kb. 3 óra szükséges) 

Ajánlott helyszínek: 

Aréna Pláza, Árkád, Westend vagy Corvin Plaza (itt vagy a butikok, vagy a Háda –használt ruha bolt), 
férfiaknak lehet a Premier Outlet is Biatorbágyon (nőknek ott sajnos elég gyér a választék).  De ezeken kívül 
bárhol kérheted.  

Egy jó tanács! Érdemes előre költségvetést csinálni a vásárlás előtt, hogy mit szánsz ruhákra az adott napon, 
ill. az alapruhatár táblázatot végignézni, hogy mire van szükséged, hogy ne vásárolj feleslegesen. 

Ha a Hádát választod, ott a VIP vásárlás díja:  min. 15 000.- Ft /3 órát foglal magában, mert előre 
átválogatom a teljes üzlet készletét egyesével, és te már csak próbálni jössz oda. Kalkuláld be kérlek, hogy a 
vásárlás mindig választékfüggő!   
Ha együtt válogatunk, akkor közben magyarázom, hogy mire figyelj, viszont így lassabb a vásárlás, a 3 órán 
felüli 5000 Ft-/óra.  

*Szemüveg választás:  időtartam kb. 1 óra - 6000 Ft 

AJÁNDÉK! 😊 

Melltartó választás Ha az általam meghatározott fehérnemű boltban kapunk melltartót neked, ott ingyenes – 
és kb. 1 órát vesz igénybe.  

Ezt javaslom 1. vásárlási pontnak, mert minden ruha, vagy póló jobban fog állni egy jó melltartóval! ☺  
 

Ha máshol keresünk, akkor az hozzászámítódik a vásárlási időhöz, és nem tudom garantálni, hogy megfelelő 
fazont találunk. 
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Avagy ha az egészet egyben, komplex módon kéred, akkor kérd a:  

ÁTVÁLTOZOM! - TELJESKÖRŰ TUDATOS ÖLTÖZKÖDÉSI PROGRAM  
-és használd az  öltözködést a személyes márkaépítés céljának 
I. rész: helyszíne a stúdióm 

1. Célmeghatározás a kérdőív feldolgozásával. A tanácsadás előtt email-en megküldöm az alábbiakat: 

● Stílusokra inspiráló képanyagot 
● Kérdőív 
● A tanácsadás menetének részletes leírását, és az előzetes felkészülés menetét 
● Ez alapján a helyszínen, irányított kérdésekkel megtaláljuk a személyiségedhez passzoló stílust, 

stílusokat. Elmagyarázom az egyes stílusok jellegzetességeit, hogy elkerüld a kevert stílusú 
öltözködést, ami disszonánsan tud kinézni.  

● Átbeszéljük, hogy különböző szerepeidhez, tevékenységeidhez melyik stílus passzol. Ill. mi illik az 
életmódodhoz, a korodhoz, a munkádhoz.  

A cél a self-branding, a személyes márkaépítés szem előtt tartása, helyes útra terelése, ezért a tanácsadás 
megelőző, de igen fontos lépése: 

1. Image coaching: 

Átbeszéljük a kérdőívet, tisztázzuk az alábbi kérdéseket (ezeken jó, ha előzetesen gondolkodsz): 

● Mit akarsz kifelé közvetíteni? 
● Milyen hatást szeretnél kiváltani? 
● Mi a célod a változtatással? Mit akarsz elérni? 
● Mi fontos számodra a világ felé? 
● Miért? 

1. Komplex szín tanácsadás: 

● A színtípus kitesztelése 130 db kendővel 
● Papír alapú laminált -színpaletta átadása a későbbi vásárláshoz (textil színpaletta +4000,-), digitálisan 

le tudod fotózni a kirakott egyedi színkendőket, így ha színhelyes a telefonod, akkor mindig kéznél 
lehet. 

● Tónusosság, kontraszt, attraktivitási faktor megállapítása sálakkal– minták ajánlása 
● Ideális hajszín megállapítása a színtípushoz passzolóan, hajfesték színmintával, póthajakkal, 

parókákkal (nők számára) 
● Arcforma elemzése 

2. Frizura ajánlások az archoz passzolóan 

● Szemüveg, ékszer fazonok irányelveinek megadása 
● Bőrtípus meghatározása, helyes bőrápolás 
● Arcápolók és testápolók átválogatása 
● Szemöldökszedés nőknek /Férfiaknak arcszőrzet elemzés, fazon ajánlás 
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● Alapozók letesztelése, megfelelő smink színek megadása Oriflame smink termékekből (nőknek, vagy 
kamera előtt szereplő férfiaknak)+ Női csomag része 

● Nőknek: 
o Kozmetikumok és/vagy sminkszerek átválogatása (magaddal hozva) 
o  sminkelési alapismeretek, hétköznapi és/vagy alkalmi smink megtanítása 

3. Body shape csomag 

Stílustanácsadás, testalkat elemzés tartalmazza: 

● Alkatelemzés 
● Az előnyös fazonok megállapítása 
● Az elhozott összes fürdőruha átválogatása / Férfiak esetében fürdőnadrágok átválogatása 
● Tanácsadói munkafüzet kapsz utólag, ami írásos formában tartalmazza az alkati jellemzőket, és az 

ajánlott fazonokkal és azzal, hogy mit kerüljünk el. 

Nőknek +: 

● A helyes melltartóméret megállapítása, az elhozott összes melltartó átválogatása 
● A bizsuk átválogatása 

II. rész: helyszín: vagy nálad, vagy ha bőröndben elhozod a kérdéses ruhákat, akkor nálam (a szín és 
alkatelemzéssel egy napon 1-2 bőrönd átválogatása fér bele) 

4. Gardrób rendezés, válogatás helyszínen 

Az általad meghatározott mennyiségű ruhatár (lehet részleges, vagy a teljes) átnézése, és kiválogatása. 

Teljes gardróbrendezés időtartama: kb. 5-8 óra ruhatártól függően. 

A ruhákon kívül érdemes átválogatni a kabátokat, táskákat, öveket, cipőket, csizmákat, kendőket, sálakat, 
szemüvegeket, viszont kihagyjuk az otthoni, szabadidő, háló és edzőruhákat. 

5. Minimál gardrób meghatározása a munkád alapján, táblázat küldése. A hiányzó darabok megjelölése. 

Egy jó tanács! Érdemes előre költségvetést csinálni a vásárlás előtt, hogy mit szánsz ruhákra az adott napon. 

Én ügyelni fogok arra, hogy ne vásárolj feleslegesen, és csak megfelelő és méltó darabokat vegyük meg! 

6. Follow up- utánkövetés:  
a) Fél évig a próbafülkéből küldött képekre javaslatot teszek. Vagy ha nem tudtam rögtön válaszolni, akkor 
az otthon lefotózott képek alapján, így még visszavihető, cserélhető a ruhadarab. 
b.) Skype konzultáció 1 alkalommal, ha szükségét látod. 

c.) Garancia 
Ha nem vagy elégedett a szín, vagy alkat meghatározással, ellenőrző mérést csinálunk. 

Időtartam: I. rész kb. 7-8 óra; II. rész: 5-8 óra + 1 óra melltartó választás  
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Ára: 75 000 Ft 

A szolgáltatásokról összesítőt a honlapon találsz a Szolgáltatási Csomagok Összehasonlítása alatt. 

Emailben rendelheted meg a fenti szolgáltatáscsomagok valamelyikét. 

Azzal, hogy megadod az email címed, elfogadod az Adatvédelmi Nyilatkozatot. 

Mivel ilyenkor az egész napot Neked tartom fent, más feladatot nem vállalok aznapra, így ha az időpontot 
közösen véglegesítettük, és 5000 Ft,- előleg átutalásával válik véglegessé, ami beszámításra kerül az árba. Az 
időpont módosítható 3 nappal a tervezett tanácsadás előttig. 

(Az utalást az alábbi bankszámlaszámra tudod megtenni: Oláh Anikó 11600006-00000000-31456782) 

Ez a készenléti díj 3 napon belül történő lemondás esetén: 5.000 Ft,-, így ebben az esetben az előleg nem 
kerül visszautalásra. Kérem megértésedet ezzel kapcsolatban! Ez alól kivételt képeznek a vis maior esetek (pl. 

betegség).  

Köszönöm az érdeklődésed, és hogy elfogadod a fentieket! 

Lelkesedéssel várom a közös munkát!    

 

Szeretettel:  

Oláh Anikó 

öltözködési szakértő, „Ruhaguru”, Image coach 

 


