F I ND D I N S T I L KERN E
Navn:
___________________
Sæt gerne flere krydser
1. Hvordan bruger du farver?
A
B
C
D
E

I enkle farvekombinationer
Koordinerer farverne. Skal matche
På en feminin måde
Helst stærke farver og kontraster
Tone i tone look

2. Hvilken type shopper er du?
A
B
C
D
E

Jeg handler når jeg trænger til noget
Jeg planlægger nøje, laver lister
Jeg elsker at shoppe, er impulsiv
Jeg opdaterer mig med sidste skrig
Jeg investerer i kvalitet

3. Hvordan beskriver du din stil?
A
B
C
D
E

Meget enkel, afslappet
Stilfuld, klassisk, koordineret
Den er feminin og kvindelig
Den er opsigtvækkende
Enkel og elegant

4. Hvad har du på, når du har fri?
A
B
C
D
E

Jeans og en sweater
En pæn bluse/top med jakke til
Noget pænt og feminint
Jeg bruger mit sidste nye køb
Enkelt med passende tilbehør

5. Hvad tager du på til fest/selskab?
A
B
C
D
E

En enkel top over et par bukser
Noget klassisk og pænt
Gerne noget glamourøst
Noget opsigtvækkende
Noget sofistikeret og elegant

6. Hvad kan du sige om dine sko?
A
B
C
D
E

De er først og fremmest behagelige
De matcher håndtasken
Altid meget høje hæle
Sidste trend - uanset komfort
De passer altid til outfittet

7. Hvordan bruger du smykker?
A
B
C
D
E

Unika smykker. Jeg samler på dem
Helst kun enkle og ægte smykker
Gerne feminine, smukke, glitrende
Store som bliver lagt mærke til
Jeg elsker alt det nye, trendy

8. Hvordan bruger du make-up?
A
B
C
D
E

Jeg bruger lidt eller ingenting
Faste rutiner, altid læbestift
Altid make-up. Er nøgen uden
Gerne med stærkfarvet læbestift
Jeg tilpasser mig efter min påklædning

9. Beskriv din frisure
A
B
C
D
E

Enkel og nem at sætte
Har haft samme frisure i mange år
Jeg foretrækker det langt
Jeg skifter ofte farve og frisure
Jeg tilpasser frisuren til moden

10. Jeg ønsker mig en stil, der er:
A
B
C
D
E

Enkel, behagelig og strygefri
Klassisk og elegant
Mere feminin
Dristig og dramatisk
Sofistikeret og elegant

Tæl dine point sammen
A Casual
B Business
C Feminin
D Dramatisk
E Minimalistisk

Min stil er:

