
I Love Colour workshop; met up-to-date kleuradvies inclusief leuranalyse en de 

nieuwste modekleuren voor herfst/winter 2018 

Ook voor dit modeseizoen herfst/winter 2018 zijn er weer nieuwe modekleuren. Niet alle 

nieuwe modekleuren passen even goed bij jou. Wil je weten welke modekleuren 

van Najaar 2018 niet bij jou passen en welke modekleuren juist wel bij je passen; doe 

dan de workshop I Love Colour met je eigen besloten groepje vanaf 10 deelnemers lady’s 

only. De superleuke interactieve workshop I Love Colour herfst/winter 2018 is inclusief 

persoonlijk kleuradvies inclusief kleuranalyse en gratis superhandig pocketkleurenkaartje 

voor elke deelneemster.       

Najaar 2018 de nieuwste modekleuren                         

 

kleur van het jaar 2018 Ultra Violet 

         

 Onderwerpen en programma I Love colour workshop 

• Kleuradvies d.m.v. kleurentest en kleurenanalyse voor de spiegel voor alle 

deelnemers. Wat zijn je “True Colours”? Wat is jouw kleurenseizoen: zomer 

(koel/gedempt), winter (koel/helder), lente (helder/warm) of herfst (diep/warm). 

De theorie is gebaseerd op het 4-seizoen kleurensysteem en totaal 12 mixtypes. 

• Inclusief gratis handige mini-kleurenkaartje en up-to-date kleuradvies. 

• Welke kleuren zijn “hot” voor herfst/winter 2018? De nieuwe modekleuren voor 

najaar 2018 zijn onder andere zwart, wit, veel blauwtinten, mosterdgeel, rood, 

paars, taupe, zilver en meer. 

• Collage maken; welke kleuren van herfst/winter 2018 vind je mooi en passen bij 

je? 

• Hoe combineer je de kleuren van je kleding, je accessoires en je make-up voor 

herfst/winter 2018/2019 

• De ideale winterse haarkleur, welke haarkleur past bij jou? 

https://www.pantone.com/fashion-color-trend-report-london-autumn-winter-2018


• Zakelijke garderobe: welke kleuren draagt je naar die belangrijke vergadering, 

zakelijke netwerkbijeenkomst of naar uw sollicitatiegesprek bij dat 

gerenommeerde accountantskantoor?  

• Met speciale aandacht voor kleuren voor feestkleding zoals voor exclusieve chique 

Nieuwjaar party 

• Preview modekleuren lente/zomer 2019: de nieuwste modekleuren voor de 

lente/zomer 2019. 

Preview modekleuren voorjaar 2019 bron en dank aan Amber Grant 

 

De I Love Colour workshop voor groepen vanaf 10 personen, ladies only: 

locaties en de prijs. 

Het is mogelijk de “I Love Colour” workshop te boeken op diverse locaties in de Randstad 

en daarbuiten zoals in Almere, Amsterdam,  Utrecht, Haarlem, Den Haag, Leiden, 

Maarssen, Hilversum of op een door jou verzorgde (eigen) locatie. De prijs is vanaf €60,- 

per persoon inclusief up-to-date kleuradvies met gratis handig mini pocket 

kleurenkaartje. Voor zakelijke groepen is de prijs vanaf €60,- exclusief 21% btw bij 

minimaal 10 deelnemers of meer, ladies only. 

Wil je iets leuks iets nuttigs en iets origineels, ga dan voor de I Love colour 

workshop, kleuradvies inclusief kleuranalyse met je eigen besloten groepje, 

ladies only!  

Gun en geef jezelf en je collega’s, je vriendinnen of jouw gasten op je vrijgezellenfeest 

een superleuke nuttige ochtend, middag of avond. Boek de workshop “I Love Colour” bij 

About Image over de modekleuren najaar 2018 inclusief up-to-date kleuradvies met 

kleuranalyse en gratis handig kleurenkaartje. Zo leuk om samen met je eigen besloten 

groep te gaan doen: de I Love Colour workshop door About Image, Shirley en 1 of meer 

collega's! Bel 06-20417381 of mail naar shirley@aboutimage.nl   

 

 

http://www.hetcoachhuis.nl/locatie/utrecht-nieuwegracht
mailto:shirley@aboutimage.nl

