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Keszler Ágnes vagyok, a te stílustanácsadód. 

 

2010 óta foglalkozom stílustanácsadással és sminkeléssel. Ma már nem ritka, hogy 
egy 40 körüli nő új életet kezd. Feladja addigi karrierjét és belekezd valami 
teljesen újba. Nálam sem volt ez másképp, illetve mégis... 

Én ugyanis tulajdonképpen visszatértem a vizuális kommunikációhoz, amellyel a 
pályám elején foglalkoztam. Máig nagy szeretettel gondolok vissza a 
kirakatrendező és dekoratőr szakiskolára, ahol az érettségit követően tanultam. 
Ma is nagyrészt abból a tudásból merítek, amit ott szereztem. 

Miért érdemes engem választanod, ha a stílustanácsadót keresel? 

Hogy hiteles választ adjak erre a kérdésre, gyakran megkérdezem a vendégeimet, 
hogy a számos stílustanácsadó közül miért éppen engem választottak és miért 
ajánlanának másoknak. A leggyakoribb válaszokból összegyűjtöttem egy csokorra 
valót: 

 SZAKÉRTELEM 
 SMINKES TUDÁS 
 KOMPLEX LÁTÁSMÓD 
 MEGBÍZHATÓSÁG 

 LETISZTULT ÍZLÉSVILÁG 
 RUGALMASSÁG 
 GARANCIA 
 EMPÁTIA 

 

Ha részletesebben is olvasnál rólam, kattints a linkre: https://kommunikacio-
stilus.hu/rolam/ 

  

 

RÓLAM 

https://kommunikacio-stilus.hu/rolam/
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• Reggelente gondot okoz a megfelelő szettek összeállítása. Már indulnod 
kéne, de még mindig ruhákat próbálsz. 

• Napközben nem érzed jól magad a ruháidban. Egész nap feszengsz, 
igazgatod a ruhádat, ahelyett, hogy arra koncentrálnál, ami igazán fontos... 

• Nincs sikerélményed a vásárlás során. Egyre kevésbé szeretsz vásárolni, 
mert vagy üres kézzel kell hazatérned, vagy rövidesen kidobott pénznek 
érzed a választott holmit. 

• Szeretnéd jobban érezni magad a bőrödben, rád férne egy kis önbizalom-
tuning. Másokat csinosabbnak, összeszedettebbnek látsz és ez zavar. 

• Régebben nem okozott gondot az öltözködés, mostanában azonban 
elbizonytalanodtál, hogy a régi jól bevált megoldások működnek-e még. 

• Megváltozott az életmódod és úgy érzed, új ruhatárra lenne szüksége, de 
nem tudod merre is indulj. 

• Bizonytalan vagy a sminkelési rutinodban, a hajszín és forma 
kiválasztásában és a szemüvegkeret kiválasztását is kihívásnak érzed. 

• Megerősítésre, támogatásra, objektív visszajelzésekre vágysz a 
megjelenéseddel kapcsolatban. 

• Vállalkozóként szeretnéd, ha a megjelenésed és a céged arculata egységes 
lenne és pozitív üzenetet közvetítene a célcsoportodnak. 

  

MELYEK A LEGGYAKORIBB 
PROBLÉMÁK, AMELYEKKEL A 
HÖLGYEK MEGKERESNEK? 



 

 

 

 

 

 

• FEJLŐDIK AZ ÖISMERETED ÉS NŐ AZ ÖNBIZALMAD 

Nem áltatlak azzal, hogy a tanácsadáson tanultak egyik napról a másikra 
megváltoztatják a megjelenésed, de megtanulod objektívebben megítélni a 
testedet és a stílusodat, így magabiztosabbá válsz. Adj magadnak időt a 
változásra! 

• A ZSEBEDBEN LESZ A STÍLUS-IRÁNYTŰD 

Az igénybe vett tanácsadás és a hozzá tartozó emlékeztető füzet iránytűként 
mutatja neked az utat a vásárlások, a szettjeid összeállítása, valamint a sminkelés 
során. 

• A MEGTANULT ALAPOKRA TOVÁBB ÉPÍTKEZHETSZ 

Ha bizonytalannak érzed magad, vagy kérdésed van, bármikor megkereshetsz, 
vagy tovább fejlesztheted a tudásod a haladó workshopokon, egyéni 
konzultációkon. 

• RENDEZETTEBB LESZ A RUHATÁRAD 

A leggyorsabb és leglátványosabb változás a gardróbod rendezettsége, 
átláthatósága lesz. A meglévő ruháidat kreatívabban fogod összeválogatni és 
hamarosan látni fogod, hogy valójában milyen új darabokra van szükséged. 

• BIZTOSABB KÉZZEL FOGSZ VÁSÁROLNI 

Sokan sikerélményként élik meg, hogy tudatosabban választják ki az új 
ruhadarabokat. Látni fogod, hogy az is pozitív élmény lesz, ha nem veszel meg egy 
holmit, amit később megbánnál. 

• A SAJÁT STÍLUSSZAKÉRTŐD LESZEL 

Néhány hónap elteltével körvonalazódni fog a saját stílusodnak és életvitelednek 
megfelelő ruhatárad, magabiztosan használod majd a színeidet és tudni fogod, 
hogy milyen szabásvonalakkal emelheted ki az alakodat. Biztos kézzel és 
villámgyorsan elkészíted a reggeli sminkedet és elégedetten indulhatsz a dolgaid 
után... 

MI VÁLTOZIK A 
STÍLUSTANÁCSADÁSSAL? 



 

 

 

 

 

 

Három alapszolgáltatással dolgozom. Ezek mindegyikét igénybe veheted 
önmagában, de kombinálhatod is az igényeidnek megfelelően, így két, illetve 
három alapszolgáltatást is összekapcsolhatsz. A szolgáltatásokat választhatod 
páros, vagy családi verzióban is és természetesen bármelyiket ajándékba is 
adhatod. 

Ha ennél részletesebben érdekel a téma, kattints a linkekre! 

SZÍNTANÁCSADÁS 

A színtanácsadás tulajdonképpen nem más, mint természetes színeid szakszerű, 
tárgyilagos feltérképezése és a megfelelő színtulajdonságokkal rendelkező színek 
megkeresése. Közel 150 színkendő segít abban, hogy a saját szemeddel is 
meggyőződj arról, mely színárnyalatok harmonizálnak az arcod színeivel. 

STÍLUSTANÁCSADÁS 

A stílustanácsadás alapja tested objektív felmérése. A tükör és a mérőszalag nem 
ellenségek, sokkal inkább segítőink abban, hogy felmérjük tested arányait. A 
szabásvonalakkal az a célunk, hogy az előnyös részleteket kiemeljük és az 
esetleges arányeltolódásokat ellensúlyozzuk. 

SMINKTANÁCSADÁS 

A sminktanácsadáson célja, hogy a mindennapokban, néhány eszköz 
felhasználásával gyors és mutatós sminket készíthess magadnak. Tudd, hogy 
milyen eszközökre és termékekre van szükséged, amelyek elférnek a 
neszeszeredben és bárhol előkaphatod, ha szükséged van rá. 
A színtípusod és az adottságaid figyelembe vételével kiválasztjuk a megfelelő 
rúzs- és pirosítószíneket, és a szem sminkelésére használt festékek színeit is. 

Az alapszolgáltatásokon felül három speciális szolgáltatás közül is választhatsz, 
amelyek szintén az alapszolgáltatásokra épülnek, de speciális kiegészítésekkel.  

  

MILYEN SZOLGÁLTATÁSOK 
KÖZÜL VÁLOGATHATSZ? 

https://kommunikacio-stilus.hu/szintanacsadas/
https://kommunikacio-stilus.hu/szintanacsadas/
https://kommunikacio-stilus.hu/stilustanacsadas/
https://kommunikacio-stilus.hu/stilustanacsadas/
https://kommunikacio-stilus.hu/sminktanacsadas/
https://kommunikacio-stilus.hu/sminktanacsadas/


40+ stílusprogram 

Ez egy komplex, mindenre kiterjedő stílustanácsadás, amely a negyven felettieket 
érintő speciális kérdésekre is kitér:  

• Hogyan változtass az öltözködéseden, ha felszedtél néhány kilót? 
• Hogyan állítsd össze a szettjeidet, ha gyakran vannak hőhullámaid? 
• Követheted-e ugyanazt a stílust, amit megszoktál a 30-as éveidben? 
• Milyen színeket használj és melyeket kerüld, hogy üdébb legyen a 

megjelenésed? 
• Arcod változásait hogyan ellensúlyozd a sminkeléssel? Mi az, amin érdemes 

változtatnod? 
• Mi legyen az őszülő hajaddal? Vállald fel, vagy válassz harmonikus hajszínt? 

 
Kapszula gardrób program 

Egyéni stílusunk megújítása, vagy optimalizálása időigényes feladat, nem megy 
egyik napról a másikra. Ha részt veszel ebben a programban, lefektetheted a 
megújulás alapjait és magabiztosan kezdheted felépíteni a megjelenésedet.  

A program különleges erénye, hogy az ÖNISMERETET helyezi előtérbe és arra 
törekszik, hogy TUDATOSAN öltözködj, TUDATOSAN rendszerezd a ruháidat és 
TUDATOSAN vásárolj. Ennek a programnak az a célja, hogy profi tanácsadó 
irányításával, de önállóan fedezd fel, vagy csiszold tovább egyéni stílusodat.  

A program végére képes leszel egy, a stílusodhoz és az életmódodhoz illeszkedő 
ruhatár összeállítására, mely kellő alapot ad megjelenésed további építéséhez. 

Brandstyling program 

Vállalkozóként az elsődleges célod bizonyára az, hogy minél több vevőd legyen. Az 
újabb és újabb elkötelezett ügyfél és üzleti partner megnyerése nagy mértékben 
függ attól, hogy milyen első benyomást szereznek veled és a vállalkozásoddal 
kapcsolatban.  

Ebben a programban egy komplex stílustanácsadáson körüljárjuk a stílusodat, 
majd megbeszéljük, hogy céged arculatát hogyan tudjuk a megjelenéseddel 
harmóniába hozni. 

Workshopok 

Ezeken felül tematikus workshopokon is várom az érdeklődőket. Kattints a linkre 
és nézd meg az aktuális lehetőségeket! Ezek között találsz haladó és kezdő szintű 
programokat is, így ha már jártál stílustanácsadónál, de szeretnél továbbfejlődni, 
akkor is találsz hasznos témákat. Online és személyes találkozók közül is 
választhatsz, így akár az otthonod kényelmében is részt vehetsz az online 
workshopokon. 

  

https://www.kommunikacio-stilus.hu/40-plusz-stilus-program/
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Minden tanácsadás így kezdődik 

Első lépésében kicsit megismerkedünk egymással. Megbeszéljük, hogy milyen az 
életmódod, hogy számodra melyek az alapvető szempontok az öltözködéssel, a 
megjelenéssel, vagy a sminkeléssel kapcsolatban. 

Megbeszéljük, hogy milyen konkrét kérdésekre szeretnél választ kapni a 
tanácsadás során, vagy hogy milyen konkrét motivációk vezettek arra, hogy 
tanácsot kérj tőlem... 

Színtanácsadás 

Először is színkendők segítségével megkeressük a hozzád illő színcsoportot, vagyis 
az alapszíntípusodat, majd ezen belül a rád leginkább jellemző altípust. 
Meghatározzuk, hogy melyek a legelőnyösebb színeid és színkombinációid, 
melyekkel "kiszínezheted" a ruhatáradat. 

Elmondom, hogy a színtípusodhoz melyek a legelőnyösebb sminkszínek, 
hajszínek és a kiegészítők színeiről, anyagairól is ejtünk néhány szót. 

A tanácsadás során színtablókkal, színkártyákkal teszem számodra szemléletessé 
az elmondottakat. 

Stílustanácsadás 

A stílustanácsadás a testalkatod felmérésével kezdődik.  Megnézzük, hogy a 
testednek milyen alapvető jellemzői vannak, mely részeket kell feltétlenül 
megmutatni, hangsúlyozni és melyeket érdemes korrigálni az öltözködéssel. 

Ezt követően meghatározzuk a hozzád illő szabásvonalakat, anyagokat, mintákat. 

A következő lépés a rád jellemző stílus meghatározása. Milyen is vagy valójában és 
mi a célod az öltözködéssel? Kiválasztjuk a stílusirányzatok közül azt, vagy azokat, 
melyek leginkább tükrözik az egyéniségedet és amelyre építve kialakíthatod 
egyedi megjelenésedet. 

  

HOGYAN ZAJLIK? 



Sminktanácsadás 

A sminktanácsadás első lépéseként megállapítjuk az arcod jellegzetességeit, 
például az arcformádat, a szemformádat és a bőrtípusodat. 

Ezt követően megkeressük azt a sminkstílust, mely az adottságaidhoz és az 
egyéniségedhez leginkább passzolnak. 

Megbeszéljük, hogy milyen sminktermékekre és eszközökre lesz szükséged a 
mindennapi sminkelésben. Átnézzük a jelenlegi sminkfelszerelésedet. 

Egy nappali sminken bemutatom neked az elméletben megbeszélteket. 

Hogyan készülj a tanácsadásra? 

• lehetőség szerint smink nélkül érkezz 

• ha stílustanácsadásra jössz, nadrágban és nem túl bő felsőrészben érkezz, 
hogy az alkatodat fel tudjuk mérni 

• számíts rá, hogy amennyiben festett a hajad, le fogjuk takarni 

• hozd magaddal a sminkkészletedet, hogy átnézzük 

• fényképezd le (természetes fénynél), vagy hozd magaddal azokat a 
ruhadarabokat, amelyek a kedvenceid és kíváncsi vagy, hogy megfelelnek-
e a színtípusodnak 

 

Gyakori kérdések 

Hogy tudok fizetni? 

A tanácsadások végén készpénzben, vagy azonnali átutalással tudsz fizetni, de 
átutalással a tanácsadást megelőzően is kifizetheted a szolgáltatások ellenértékét. 

Vihetek magammal kísérőt? 

Igen, szívesen látom a megfigyelőként veled érkezőt. Elhozhatod magaddal a 
kisbabádat, vagy a kicsit nagyobb gyerekeket is, ha nincs kire hagyni. 

Kell jegyzetelnem a tanácsadáson? 

Az elhangzottakról, látottakról részletes emlékeztető füzetet (pdf) készítek 
számodra, így jegyzetelésre nincs szükség. 

Elhozhatom-e megmutatni a sminkeszközeimet? 

Igen, sőt kérlek is, hogy hozd el, hogy átnézzük. Megbeszéljük, hogy színek szerint 
mennyire megfelelőek és, hogy hiányzik-e valami a készletből. 



Elhozhatom-e a ruháim egy részét megmutatni? 

Természetesen szívesen megnézem rajtad a kedvenc ruhadarabjaidat, vagy 
azokat, amelyekben bizonytalan vagy. Ha Budapesten laksz, gardróbrendezést is 
igénybe vehetsz, amelynek során az összes ruhadarabodat átnézhetjük. 

Hajszín kiválasztásában is tudsz segíteni? 

A színtípusod ismeretében a hajszíneket is megbeszéljük. Tévhit, hogy 
mindenkinek a saját hajszíne áll a legjobban. Egy jól megválasztott árnyalat sokat 
dobhat a megjelenéseden A rossz irányt vett hajszín ellenben diszharmóniát 
eredményez és nehéz tőle megszabadulni. Hajszínváltás előtt gyere el hozzám. 
Parókákat is próbálhatsz, hogy megbizonyosodj róla, milyen irányban érdemes 
haladnod. 

Érett bőrre is tudsz sminktanácsokat adni? 

Igen, minden korosztálynak adok sminktanácsokat. Az érett bőr sminkelése kicsit 
több odafigyelést igényel, de maga a sminkelés nem nehezebb, mint fiatalabb 
korban. Van olyan vendégem, aki 70 évesen jött el hozzám, előtte soha nem 
sminkelt. 

Maradt megválaszolatlan kérdés? Írj nekem: https://kommunikacio-
stilus.hu/kapcsolat/ 

*** 

 

Bármely szolgáltatásom és termékem ajándékba is adható. Ára megegyezik az 
adott termék, vagy szolgáltatás árával, plusz postaköltség, amennyiben papír 
alapú kártyát szeretnél vásárolni. Lehetőség van ugyanakkor elektronikus 
ajándékkártya vásárlására is, így megspórolod a postaköltséget és 
környezettudatos megoldást választasz. 

 

Ajándékkártya 

https://kommunikacio-stilus.hu/kapcsolat/
https://kommunikacio-stilus.hu/kapcsolat/
https://kommunikacio-stilus.hu/kapcsolat/
https://kommunikacio-stilus.hu/kapcsolat/
https://www.kommunikacio-stilus.hu/ajandekkartya/


 

 

 

 

 

 

SZÍNKÁRTYA 

A színtanácsadások kiegészítéseképpen speciális színkártyát úgy terveztem meg, 
hogy a vásárlás során - legyen az ruházati termék, vagy sminktermék – könnyen 
megtaláld a színtípusodnak megfelelő árnyalatokat. 

• Tartalmazza az adott színtípus 40 legjellemzőbb színét, a színkör minden 
színcsoportjából válogatva. A 40 legjobb színeden belül találsz semleges 
bázisszíneket, valamint fő- és kiegészítő színeket is, megkönnyítve ezzel egy 
jól variálható és minden igényt kielégítő, változatos alapruhatár 
összeállítását. 

• Színcsoportokba rendezve találod meg benne a jellemző színek különböző 
árnyalatait 

• A színkártya azonban nem csupán a legjellemzőbb színeidet tartalmazza, 
de segítséget nyújt a színek párosításában is. 16 féle, a színtípusodra 
jellemző színhármast is találsz a színkártyában. Ha nehézséget jelent a 
színtípusodra jellemző harmonikus színösszeállítások kiválasztása, bátran 
használd ezt a segítséget! 

• Külön színpaletták segítik a sminkszínek kiválasztását: 32 szemfesték 
árnyalat, 4 pirosítószín és 6 rúzsszín található a kártyán. 

• A színkártya ára 7.000 Ft/ darab. Az ár tartalmazza a postaköltséget is. Ha 
bármely tanácsadás mellé választod a színkártyát 5.000 Ft az ára. 

  
  

MILYEN TERMÉKEK KÖZÜL 
VÁLOGATHATSZ? 

https://kommunikacio-stilus.hu/szinkartya/


 

 

Az eddig elkészült e-bookjaimban olyan tartalmakat találsz, amelyek segítenek 
neked az önismereted fejlesztésében, a külsőd tudatosabb alakításában. 
Ezeket a praktikus, gyorsan elsajátítható, szórakoztató és hasznos információkat 
25 éves kommunikációs szakemberként és 10 éves stílustanácsadóként szerzett 
tapasztalatom alapján állítottam össze számodra. 

   
   

©A nők arckönyve, 2021. 

ISBN 978-615-01-3646-2 

e-book (PDF, 93 oldal) 
ára: 4.000 Ft 
 

©Tudatos kapszula 
gardrób, 2021. 
ISBN 978-615-01-0942-8 
e-book (PDF, 69 oldal) 
ára: 4.000 Ft 
 

©Ella stíluskönyve, 2015. 
ISBN978-963-1-2045-2 
e-book (PDF, 225 oldal) 
ára: 4.000 Ft 
 

 
   

  

 

   
©40+ stíluskönyv, 2022. 

ISBN 978-615-01-5299-8 

e-book (PDF, 66 oldal) 

ára: 4.000 Ft 
 

©Bőrönd kapszula 

nyaraláshoz, 2022. 

e-book (PDF, 29 oldal) 

INGYENESEN LETÖLTHETŐ 
 

 

  

E-bookok 

A nők arckönyve           A tudatos kapszula gardrób            Ella stíluskönyve 

https://www.kommunikacio-stilus.hu/tudastar/


 

 

 

 

 

szolgáltatások és 

termékek egyéni páros időtartam Ajándékkártya* 

színtanácsadás 40.000 Ft 30.000 Ft/fő 2,5-3 óra (páros 4 óra) A szolgáltatás ára 

szín- és stílustanácsadás 45.000 Ft 35.000 Ft/fő 3-4 óra (páros 5 óra) A szolgáltatás ára 

szín- és sminktanácsadás 45.000 Ft 35.000 Ft/fő 3-4 óra (páros 5 óra) A szolgáltatás ára 

szín-, stílus és 

sminktanácsadás 55.000 Ft 45.000 Ft/fő 4-5 óra (páros 6 óra) A szolgáltatás ára 

stílustanácsadás 40.000 Ft 30.000 Ft/fő 2,5-3 óra (páros 4 óra) A szolgáltatás ára 

sminktanácsadás 40.000 Ft 30.000 Ft/fő 2,5-3 óra (páros 4 óra) A szolgáltatás ára 

40+ stílus program 60.000 Ft 50.000 Ft/fő 4-5 óra (páros 6 óra) A szolgáltatás ára 

kapszula gardrób 

program 80.000 Ft 70.000 Ft/fő 2x3 óra (páros 2x4 

óra) A szolgáltatás ára 

brandstyling program 100.000 Ft - 2x3 óra A szolgáltatás ára 

színkártya 7.000 Ft/db A postaköltséget az ár tartalmazza. | Bármely szolgáltatás 

igénybevétele esetén 5.000 Ft. 

e-book 4.000 Ft/db, 6.500 Ft/2 db, 9.000 Ft/3 db 

workshop (max. 6 fő) 15.000-25.000 Ft/fő (témától és időtartamtól függően) 

online workshop (max. 10 

fő) 10.000-20.000 F/fő (témától és időtartamtól függően) 

céges workshop, vagy 

előadás egyéni árajánlat alapján 

 

Érvényes 2022. május 1-től, visszavonásig. 

*Az ajándékkártyát alapértelmezetten nyomtatható, .pdf és .jpg formátumban, e-mailben küldöm el 

a megrendelőnek. Ha papír alapú ajándékkártyát szeretnél, azt postán küldöm el, ajánlva és a 

postaköltséget te állod (jelenleg 630 Ft).  

ÁRAK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info@kommunikacio-stilus.hu 

Ezen az e-mail címen mindig elérsz, 24 órán belül biztosan választ kapsz. Ha 

mégsem, nézd meg a SPAM-eket, lehet, hogy ott landolt a válaszom. 
 

 +36-20-475-4977 

Telefonon is bátran kereshetsz, sőt érdemes elmentened a 

telefonszámomat, ha időpontot foglaltál hozzám. Nem mindig vagyok 

elérhető, de visszahívlak. 
 

1122 Krisztina krt. 31-33. 

A stúdióm a Széll Kálmán tértől vagy a Déli pályaudvartól (gyalog 5 perc) 

könnyen megközelíthető. A szolgáltatások előzetes egyeztetés alapján, 

hétköznap 9-20 óra között és szombaton 9-15 óra között vehetők igénybe.  

KAPCSOLAT 


