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1.Formularz klienta 
2.Lista kosmetyków 
3.Zdjęcie kosmetyków 
4.Zdjęcie saute- bez makijażu 
5.Zdjęcie w makijażu dziennym



FORMULARZ 
ONLINE

Jest to formularz niezbędny do odbycia 
naszej lekcji makijażu online. Pobierz 
proszę formularz na komputer i wypełnij 
elektronicznie.  

1. Zapisz plik swoim imieniem i nazwiskiem i 
odeślij go we wiadomości zwrotnej.  

2. Wraz z listą, zdjęciem kosmetyków oraz 
3. zdjęciem bez i w makijażu dziennym.  

Informacje te, pozwolą mi się 
odpowiednio przygotować do naszego 
spotkania.
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LISTA 
KOSMETYKÓW

Jeśli po otrzymanej od Ciebie 
liście kosmetyków okaże się, 
że Twoja kosmetyczka nie jest 
kompletna w produkty, które 
są niezbędne do 
przeprowadzenia naszej lekcji, 
podeślę Ci listę produktów 
oraz akcesoriów, które 
zakupisz jeszcze przed naszym 
spotkaniem.  
Dopiero po ich 
skompletowaniu, ustalimy 
datę naszego spotkania 
online.
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SKYPE  
OBSŁUGA 
TECHNICZNA
JAK DOŁĄCZYĆ  DO 
SPOTKANIA?

1. Kliknij na przesłany przeze 
mnie link do spotkania. 

2. Jeśli nie posiadasz aplikacji, 
kliknij- pobierz Skype. 
 
Jeśli masz już zainstalowaną 
aplikację na smartphonie, kliknij na 
polecenie- Dołącz do konwersacji.

3. Gotowe! Czekaj na 
połączenie lub sama je 
rozpocznij! 

Kliknij na spotkanie. 

Do zobaczenia! 

Jak tylko uda nam się ustalić 
dogodną datę spotkania, 
otrzymasz ode mnie link do 
naszego spotkania. Tutaj 
przygotowałam dla Ciebie 
instrukcję krok po kroku jak 
dołączyć do spotkania, jeśli 
pierwszy raz korzystasz z 
komunikatora Skype. 
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SKYPE
OBSŁUGA 
TECHNICZNA

PO SPOTKANIU

JAK POBRAĆ  FILMIK Z 
LEKCJI MAKIJAŻU

12. Po zakończonej lekcji 
makijażu online, zobaczysz taki 
ekran.

13. Przytrzymując palcem 
dłużej video, pojawią się nowe 
funkcje. Wybierz ZAPISZ, jeśli 
chcesz ją zapisać u siebie w 
telefonie. Video w aplikacji 
Skype będzie dostępne tylko 
przez kolejnych 30 dni.
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Po lekcji makijażu

SKRYPT 
KROK PO KROKU
To właśnie ten skrypt otrzymasz ode mnie po lekcji online. Będzie to skrypt wraz ze zdjęciami 
oraz opisem poszczególnych kroków. Oprócz wideo, które dostaniesz, będziesz miała jasno i 
klarownie opisane poszczególne kroki makijażowe.
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