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AGENDA
1.Czym jest wizerunek biznesowy 
2. Strategia budowania wizerunku
3.  Zasady dress code, jego rodzaje

a.Business formal 
b.Business professional
c.Business smart / casual

4. Złodzieje wizerunku
5. Zastosowanie dress code podczas różnych sytuacji                      
zawodowych 
5. Korzyści wynikające z profesjonalnego wizerunku
6. Wizerunek zawodowy podczas spotkań on-line



Wizerunek
Wizerunek i to jak widzą nas inni jest o tyle ważny, że
wywołuje nieświadome oceny. To poprzez wygląd możemy
być odbierani, jako profesjonaliści, osoby interesujące,
godne zaufania, silne i pewne siebie. Nasz wizerunek, lepiej
niż nasze kompetencje może wpłynąć na pozyskanie nowych
klientów, dobrej pracy, czy awans.  Może poprawić
samopoczucie, wywołać podziw, wpłynąć na przyjazne
relacje z innymi…

 
 
 

Co mówią badania?
 



Rodzaje
wizeruknku

własny
społeczny
spójność

WIZERUNEK



Elementy
wizerunku

profesjonalny wygląd
profesjonalne brzmienie
profesjonalne postępowanie
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PIERWSZE WRAŻENIE

3 do 7 sekund*
*podają różnie źródła 



Postępowanie

https://www.youtube.com/watch?
v=y7e-GC6oGhg

uprzejmość
szacunek
umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach stresujących i
trudnych
opanowanie
autoprezentacja

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg


Brzmenie

przygotowanie
sposób mówienia
ton głosu
pisma / e-mail

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg


ETAPY BUDOWANIA
WIZERUNKU

Co jest dla mnie ważne na
tym etapie życia? 
Jakie wrażenie chcę
zbudować?
Jak widzą mnie inni?

Określenie docelowego
kierunku i bieżącej strategii:
Misja, wizja, wartości, cele
strategiczne.

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
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https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
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Zbudowanie planu
działania, określenie
budżetu, czasu

Analiza kolorystyczna,
psychologia barw
Stylizacja – dobór idealnych
fasonów / poznanie i
eksponowanie mocnych stron,
podkreślenie profesjonalizmu 
Dress code
Analiza szafy
Zakupy

https://www.youtube.com/watch?v=y7e-GC6oGhg
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Wykreowanie
świadomości swojej
marki w umysłach
osób – marketing mix

Ty jako produkt 
Cena 
Opakowanie 
Postrzeganie 
Unikatowe korzyści 
Promocja 
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DRESS CODE



Wygląd

BUSINESS INFORMAL MEN
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Wygląd

BUSINESS 
CASUAL
WOMEN



ZŁODZIEJE
WIZERUNKU



Za duże / za małe (ciasne) ubrania,

Tkaniny wieczorowe (błyszczące,
przeźroczyste, koronkowe)
noszone w ciągu dnia, na
biznesowe spotkania

Pognieciona odzież

Za duże dekolty/za krótkie
spódnice

 

Złodzieje wizerunku



Gołe nogi

Nieodpowiednie buty (klapki,
sandałki) / niewypastowane buty,
zniszczone, urwane fleki, zdarte
czubki

Okulary słoneczne jako opaska

Łupież na ubraniu

Złodzieje wizerunku



Resztki lakieru na paznokciach

Odrosty

Brak makijażu

Brak higieny

Złodzieje wizerunku



Dress code
w sytuacjach
biznesowych

rozmowa
kwalifikacyjna

impreza firmowa

wyjazd integracyjny

kolacja firmowa



BLACK TIE



?



?



?



?



?



?



?



?



?



?



?



?



Poprawa komunikacji z
otoczeniem

Budowanie pozytywnych relacji 

Pozytywny wizerunek jest
zapowiedzią tego co mamy do
zaoferowania wewnątrz

KORZYŚCI
WYNIKAJĄCE Z
POZYTYWNEGO
WIZERUNKU



Wyróżnienie się na tle innych

Zwiększenie możliwości awansu
lub sukcesu zawodowego

Lepsze samopoczucie

Pewność siebie

KORZYŚCI
WYNIKAJĄCE Z
POZYTYWNEGO
WIZERUNKU



Spotkania 
biznesowe
 on-line



Konto w social
media
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Moda przemija, styl jest wieczny.

Yves Saint Laurent



Facebook 
@izabelajakubekkreowaniewizerunku

Strona www
www.izabelajakubek.pl

Adres e-mail
kontakt.izabelajakubek@gmail.com

K
on
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kt

W RAZIE PYTAŃ 

Telefon
505782683


