
 

I Love Fashion workshop, de superleuke en absolutely fab 
workshop over de nieuwste modetrends voor najaar 2018 en 

meer, ladies only. 

Look good, feel good! Ook dit seizoen herfst/winter 2018 zijn er weer veel nieuwe 

modetrends. Niet alles past bij je, jouw figuur, jouw persoonlijke stijl en jouw leeftijd. 

Dus al is het kledingstuk nog zo mooi en staat het goed bij je vriendin of collega, past 

het misschien wel toch niet bij jou? 

Wil je er dit komend najaar 2018 er ook trendy, leuk en absolutely fab uitzien? Doe dan 

de I Love Fashion workshop stijladvies met je eigen besloten groep vanaf 10 personen, 

ladies only, over de nieuwste modetrends met absolutely fab stijladvies en persoonlijke 

stijltips voor elke deelneemster. De workshop I Love Fashion wordt gegeven door Shirley 

van About Image samen met 1 of meerdere collega’s. 

  

Bronvermelding en met dank aan www.elle.com             

Modetrends herfst/winter 2018, welke nieuwe modetrends passen 

wel bij jou en welke niet? 

Onderwerpen en programma I Love Fashion workshop: 

• Figuuranalyse d.m.v. test en gekleed voor de spiegel. Ben je een 

appel/peer/rechthoek/zandloper of anders qua figuur? 

• Collage maken: welke trends van najaar 2018 passen bij je, jouw figuur, jouw 

leeftijd en jouw persoonlijke stijl? 

• Modetrends herfst/winter 2018: wat is “hot” en wat is “not hot” voor najaar 2018 

o.a. ruiten, nep bont, jassen en jacks met veel volume, dierenprints, grote truien, 

lange jurken met lange laarzen eronder, cowboylaarzen en meer. 

• De nieuwe haartrends en kapsels voor herfst/winter 2018/2019 

• Tips en trends voor make-up najaar 2018. 

 

http://www.elle.com/
https://hips.hearstapps.com/ellnl.h-cdn.co/assets/18/07/768x384/landscape-1518624951-elle-nyfw-fw2018-trends-animal-print-1518477268.jpg?resize=980:*


 

Onderwerpen en programma I Love Fashion workshop vervolg : 

• Laatste trends voor feestkleding en avondkleding voor najaar 2018, zoals wat 

draag je naar een winterbruiloft. 

• De laatste modetrends voor schoenen, tassen, laarzen en andere accessoires. 

• Preview modetrends lente/zomer 2019. 

 

  

Bronvermelding en met dank aan www.appletizer.nl 

De I Love Fashion  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 €55,- 

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

kleurenkaartje. Voor zakelijke groepen is de prijs vanaf €55,- 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 fashionworkshop, stijladvies inclusief stijlanalyse en gratis 

stijltips 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 Fashion” bij 

About Image over de modetrends najaar 2018 inclusief up-to-date stijladvies met 

figuuranalyse 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.appletizer.nl/
http://www.hetcoachhuis.nl/locatie/utrecht-nieuwegracht
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.appletizer.nl/nl/scout-women-color-trend-online-version-s-s-2019/

