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Wstęp

Wstęp
Kolory
są obecne w życiu każdego z nas. Otaczają
nas od momentu
narodzin. Lata dzieci stwa wspominamy
r wnież za pomocą kolor w:
ukochany zielony rowerek, brązowy mi ,
czerwone kalosze, w kt rych
przemierzała las u babci. Gdy teraz
zobaczysz czerwone kalosze,
prawdopodobnie od razu wr cą
wspomnienia ukochanej babci. Kolory
mają w sobie niezwykłą moc.

Kolory
wyzwalają w nas emocje, bez użycia sł w.

Wstęp

Dzisiaj chciałabym zabra Cię w niezwykłą podr ż po
wiecie kolor w.
Aby Ty r wnież mogła wiadomie korzysta z
możliwo ci jakie niesie za sobą język kolor w. Je li
budujesz markę i zastanawiasz się jakie kolory będą
najlepsze na logo, na stronę internetową w tym
e-booku znajdziesz na to odpowied . Ale to nie
wszystko. Pokażę Tobie jakie przesłanie niesie za sobą
dany kolor, jakie skojarzenia w nas wywołuje. Opr cz
tego zajmiemy si przeniesieniem kolor w Twojej
marki na Twoją garderobę.
Identyfikacja wizualna naszej marki to sp jno nie
tylko pod względem koloru ale r wnież w kontek cie
tego co nasza marka robi
dla innych.
Wierzę, że za pomocą kolor w można pokaza
warto ci naszej marki.

Wstęp
Czy każda kobieca marka musi by
r żowa?
Nie i wręcz nie powinna!
Bo wbrew temu co wiele os b robi, nawet
jeżeli Twoje usługi są skierowane do
kobiet wcale nie musisz bi po oczach
r żem je li
nie jest to kolor, kt ry niesie przekaz
Twojej marki.
Ale o tym w dalszej czę ci.

Cel tego e-booka to pom c kobietom w znalezieniu
konkretnych kolor w wspierających ich markę oraz
umiejętne połączenie ich w swojej garderobie.

Wstęp
Nazywam się Paulina
Furtowicz.
Zanim przejdę do mojej
pracy, kilka sł w z życia
prywatnego.
Dlaczego na początku piszę o
życiu prywatnym, a nie o
pracy?
Ponieważ rodzina jest jedną z
moich kluczowych warto ci,
kt ra wspiera i napędza mnie
do działania.
Jestem mamą Oli i Michałka,
żoną Marcina. Moje
codzienne życie kręci się
wok ł typowych zada matki
prowadzącej własną markę.
Jednym słowem- nie ma
czasu na nudę.
Jestem autorką książki
„Atrakcyjna każdego dnia”, w
kt rej pokazuję kobietom jak
będąc zapracowaną mamą
zadba o sw j wizerunek.

Kim jestem?
Dlaczego stworzyłam e-book o
kolorach?

Wstęp

Dzisiaj
z dumą mogę powiedzie , że
wypracowałam w sobie
poczucie
atrakcyjno ci i pomagam w
tym innym kobietom.
Ale nie zawsze było tak
kolorowo...
Jako młoda dziewczyna
czułam, że brakuje mi stylu.
Ubrania w mojej szafie do
siebie nie pasowały. A ja
mimo ogromnej ilo ci ubra
nigdy nie miałam co na siebie
założy .
Pracując jako wizażystka i
doradca kosmetyczny
poznałam analizę
kolorystyczną i weszłam w
wiat koloru.
W wiat, w kt rym zatraciłam
się dogłębnie i nie
wyobrażam sobie z niego
wyj .

Wstęp

Widząc jak wiele korzy ci
daje nam dobrze dobrany
kolor w makijażu czy w
ubraniu wprowadzałam
zmiany w kolorach moich
ubra .
Zrozumiałam, że nie
potrzeba mie dużo, drogich
ubra wystarczy tylko
odpowiednie je ze sobą
połączy .
Od tamtej pory analiza
kolorystyczna nie tylko stała
się czę cią mojego życia, ale
stała się jedną z kluczowych
usług w mojej firmie. A ja
obserwowałam jak moje
klientki rozkwitają
w kolorach, kt re
harmonizują z ich urodą.

Wstęp

W mojej pracy kolorystki
zwracam uwagę nie tylko na
kolory pasujące do urody
moich klientek ale r wnież na
psychologiczne działanie
kolor w, kt re dla nich
wybieramy.
Język kolor w możemy
wykorzystywa nie tylko w
swoich ubraniach ale
r wnież w naszych
wnętrzach jak r wnież do
budowania przekazu
swojej marki osobistej.
Bez względu na to czy
pracujemy na etacie czy też
prowadzimy firmębudujemy swoją markę
osobistą.

Wstęp
Moim
sztandarowym produktem
jest pakiet biznesowy dla
kobiet aktywnych zawodowo.
Obejmuje on analizę
kolorystyczną,stworzenie
zestaw w ubra na r żne
okazje biznesowe ale r wnież
okre lenie kolor w marki.
Mam nosa do kolor w i tego
jak je ze sobą zestawia .
Nie jestem marketerem i nie
specjalizuje się w
„manipulacji kolorem, aby
osiągną i wywoła
u odbiorcy konkretne emocje
skłaniające do zakup w”.
Po prostu pokazuje
jak za pomocą kolor w,
wydoby najpiękniejsze
cechy naszej urody
oraz jak za pomocą kolor w
wzmocni to co mamy do
przekazania naszą marką.

Jak to się stało, że wpadłam na
pomysł napisania tego e-booka?

Wstęp

Nie wiem jaki kolor wyzwoli w m zgu człowieka chę
do zakupu i kt ra p łkula m zgu odpowiada za ten
proces.
Ale wiem jak wspaniale za pomocą dobrze dobranego
koloru możemy wzmocni przekaz w czym
pomagamy naszym klientom.
Gdy Ty zrobisz ze swojej strony 100% autentycznie i
bez ciemy pokażesz ludziom jak możesz im pom c –
oni podejmą wiadomą decyzję czy chcą z Tobą
wsp łpracowa .
Dla mnie taka wiadoma decyzja klientki jest większą
warto cią niż pozyskanie klientki za pomocą
manipulacyjnych technik sprzedaży.

Wstęp

Jestem obecna w kilku grupach na
facebooku zrzeszających kobiety
budujące swoją markę i pracujące
na freelansie. Widzę, jak wiele z
nich m problem z wybraniem
odpowiedniej kolorystyki dla
swojej marki.
Jednocze nie obserwuję, że często
wyb r kolorystyki jest wybierany
na podstawie kolor w obecnych u
konkurencji, co jest totalnym
błędem.
Ponieważ, to nie konkurencja
decyduje o kolorach naszej marki
a przekaz jaki chcemy pokaza
naszym klientom.

O kolorach Twojej
marki nie decyduje
konkurencja
ale efekt jaki
pomagasz osiągną
swoim klientom.

Wstęp

Ten e-book pomoże zaoszczędzi Tobie
mn stwo pieniędzy i czasu.
Wiesz dlaczego?
Sama kilka lat temu tworzyłam r żne
materiały promocyjne dla
mojej firmy. Wtedy jeszcze działałam
tylko stacjonarnie prowadząc studio
wizażu.
I wiesz co?
Wydałam mn stwo pieniędzy na
projekty graficzne
wizyt wek, ulotek, kart podarunkowych,
zaprosze , kart
lojalno ciowych, baner w, rollup w itd.
A każdy z nich wyglądał jak
„ z innej parafii”.
Opr cz informacji o firmie, projekty pod
względem wizualnym w og le do siebie
nie pasowały.

Wstęp

W tamtym czasie nie miałam pojęcia jak ważną rolę pełni
sp jno wizualna.
Ale przede wszystkim w tedy nie miałam czasu na ciągłe
zastanawianie się nad projektami i układami wizualnymi
ponieważ od początku moja uwaga była w większo ci
po więcona na pracę z klientami.

I wła nie dzięki temu, że Ty na początku swojej drogi dobrze
odrobisz to zadanie z kolor w marki nie będziesz musiała p niej
co chwilę zmienia materiał w reklamowych oraz przebiera z
setek projekt w.
Budując markę masz przecież inne rzeczy na głowie.
Natomiast je li Tw j biznes działa już od dawna i masz podobne
do wiadczenia jak ja a ogromne ilo ci pstrokatych ulotek walają
się po szufladach potraktuj to do wiadczenie po prostu jako
warto ciową lekcję.
I wykorzystując informacje z tego e-booka stw rz jeszcze raz
kolory
Twojej marki ale teraz już zr b to raz i porządnie.

Wstęp

Nie jestem grafikiem, informatykiem i programistom w jednym.
Cho pewnie to ułatwiłoby moją pracę. Ale jednocze nie pokazuje
na swoim przykładzie, że nie trzeba tego wszystkiego potrafi , aby
odnale idealną kolorystykę dla swojej marki i zachowa
sp jno w swoim materiałach.

Wstęp

Opr cz mojej marki Kolory Twojej Urody,
stworzyłam markę Power of Colors,
w ramach kt rej tworzę autorskie
narzędzia dla koloryst w oraz
os b pracujących z kolorem.
Narzędzie, kt re ostatnio wypu ciłam na
rynek to palety kolorystyczne.
Posiadając swoją paletę kolor w wiemy
jakie konkretnie kolory pasują do naszej
urody co jest ogromnym ułatwieniem.
Podobnie jest gdy wykorzystamy tą paletę
kolorystyczną do okre lenia kolor w
marki. Dzięki temu wiemy jakie kolory w
ramach identyfikacji wizualnej naszej
marki możemy wykorzystywa .
W mojej głowie pojawiła się my l by
podzieli się z innymi kobietami, kt re
budują swoją markę wła nie tym jaki
przekaz niesie za sobą kolor. Aby Ty
r wnież mogła wiadomie zdecydowa
jakie kolory wyrażają najlepiej Twoją
markę.

Wstęp

Dlatego
w ramach wstępu chciałabym zaprosi
Cię do pierwszego
wiczenia. Uwielbiam praktyczne
wykorzystywanie wiedzy dlatego na
łamach tego ebooka znajdziesz mn stwo
konkretnych wskaz wek do
zastosowania oraz wiele wicze , kt re
pomogą Tobie wzmocni
przekaz wizualny Twojej marki.
Jakie kolory wyrażają Twoją markę obecnie?
Czy masz już konkretne kolory, kt re stale
stosujesz w swojej marce? Może już masz
opracowaną szatę kolorystyczną? Je li tak, to
jakie kolory zawiera?
Je li jeszcze nie masz, napisz o jakich kolorach
wstępnie my lała ?

Zeszyt
wicze

Wstęp

Mam nadzieję, że już odpowiedziała
sobie na to pytanie.
Tylko wykonując wiczenia, możemy
wynie maksimum korzy ci dla
siebie.
Jako osobista stylistka i kolorystyka
wiem, że wybranie konkretnych
kolor w to dopiero połowa sukcesu.
Ponieważ, kobieta musi chcie nosi te
kolory, kt re wybrały my dla niej
podczas analizy kolorystycznej. Je li nie
podoba nam się jaki kolor, nie będziemy
chciały patrze na siebie w lustrze mając
go na sobie.
Podobnie jak samo wybranie kolor w
marki to nie wszystko. Bo nasza marka
to nie tylko kolory logo czy wizyt wki.

Nasza marka to przede wszystkim MY SAME. Dlatego uważam,
że powinno się wybiera takie kolory marki, kt re jednocze nie
lubimy. Na kt re chcemy patrze przez większą czę dnia.
Nie ma nic gorszego jak kolory marki, kt rych „nie trawimy”
ale zaakceptowały my je, ponieważ kto stworzył dla nas całą
identyfikacje.

Wstęp
Kolory marki możemy wspaniale
wkomponowywa w naszą garderobę.
Poprzez nasz wizerunek r wnież
budujemy naszą markę.
Dlatego w tym e-booku zajmuje się nie
tylko kolorem pod kątem identyfikacji
wizualnej marki ale r wnież pod kątem
naszego wizerunku.
Pracując nad wizerunkiem uważam, że
nie jest to płachta dzieląca nasze
ciało i narządy od otoczenia. Moim
zdaniem wizerunek nie jest sztucznie
wykreowaną otoczką ale pokazuje do
otoczenia to jacy jeste my w rodku.

Tw j wizerunek budowany w autentyczny spos b może by
odzwierciedleniem Twojej osobowo ci. Podobnie jak budowa
autentycznej marki.

Wstęp
Dla kogo jest ten e-book:
dla kobiet, kt re budują swoją markę i
zastanawiają się jakie
kolory najbardziej będą pasowały do
celu, kt ry chcą osiągną ;
dla kobiet, kt re już prowadzą swoją
markę ale nie czują, że
obecna kolorystyka pasuje do przekazu
jaki ma nie ich marka;
dla kobiet, kt re mają opracowaną
identyfikację wizualną swojej marki i
chciałyby r wnież wprowadzi te kolory
do swojej szafy.
Etapy jakie wsp lnie przejdziemy poprzez kolejne rozdziały:
zidentyfikuj swoją markę;
wybierz kolory, kt re rezonują z Twoją marką;
wykorzystaj kolory Twojej marki w szafie;
stw rz swoją wzorcową tablicę inspiracji;
przygotuj materiały do identyfikacji wizualnej marki;
zaplanuj nową sesję zdjęciową z wykorzystaniem kolor w
Twojej marki.

Wstęp

Każdy rozdział poprowadzi Cię przez
kolejny etap, a złączone razem w
efekcie doprowadzą Cię do rezultatu
jakim jestem stworzenie Twojej
własnej palety kolor w.
Stworzysz paletę kolor w, kt ra
wsp łgra z Tobą i Twoją marką, a Twoje
działania marketingowe przestaną by
kwestią przypadku.

Wszystkie omawiane przykłady w tym e-booku są
interpretowane według mojej opinii, z czym kto może ale nie
musi się zgodzi . Tak jak w życiu, każdy z nas interpretuje je
na sw j własny spos b.
Obserwując przez lata preferencje kolorystyczne kobiet i
ciągle kształcąc się w kwestii kolor w wyciągnęłam
fascynujące wnioski, kt rymi pragnę podzieli się z Tobą
wła nie poprzez ten e-book.
Gotowa? Je li tak, wskakuj do pierwszego rozdziału.
Zapraszam Cię w fascynujący wiat kolor w!

Rozdział 1
Psychologia
kolor w

Rozdział 1

Psychologia
kolor w

Kolory
oddziałują na naszą psychikę.
Na podstawie upodoba kolorystycznych
często okre la się typy
osobowo ci jak r wnież nast j w jakim
znajdujemy się w danym momencie.
Kolory mają swoje symboliczne znaczenie,
kt re kreowało się na przestrzeni historii
ludzko ci.

W książce „Barwa i psychika” S.Popek czytamy:
„Język kolor w jest starszy od słowa pisanego- to
język pozawerbalny i pełen symbolicznych znacze w
zależno ci od cywilizacji i kultury. Dzięki symbolice
kolor w możemy wywoła okre lone emocje nie u
używając sł w. Kolor działa lepiej niż milion sł w,
ponieważ działa na zmysły”.

Rozdział 1

Psychologia
kolor w

Kolory mają wiele znacze w zależno ci od
kultury, natomiast jako u ludzi budzą w nas
podobne emocje.
Oczywi cie kolor postrzegamy za pomocą
wraże zmysłowych w spos b subiektywny,
ponieważ to jak odbieramy dany kolor zależy
od wielu czynnik w.

Kolor odbieramy na podstawie m. in.:
naszej budowy anatomiczno-fizjologicznej
naszej indywidualnej strukturze narząd w zmysłowych
naszych do wiadcze i wspomnie
naszego rozumowania wiat
naszych warto ci

Rozdział 1

Psychologia
kolor w

Wielu uczonych zajmowało się teorią koloru, oraz wpływu barw
na człowieka zar wno pod względem fizyki, chemii jak i fizjologi.
Między innymi: Fechner, Wundt,Newton, Goethe, Kant, Muller,
Helmholtz. Je li tematyka ich bada jest dla Ciebie interesująca
odsyłam Cię do ich tw rczo ci.

Jak kolor trafia do naszego m zgu?
Gdy wiatło pada na siatk wkę, jest
absorbowane przez kom rki
pręcikowe i czopkowe, kt re przez nerw
wzrokowy przekazują sygnały
bezpo rednio do o rodka wzroku
znajdującego się w tylnej czę ci
m zgu.
Dlatego też często m wi się, że kolor
powstaje dopiero w m zgu.

Rozdział 1
Niemiecki
uczony żyjący na
przełomie XVIII i XIX
wieku Johann Wolfgang
von
Goethe stworzył dzieło
„Nauka o barwie”.
Zajmował się
oddziaływaniem barw na
człowieka.

Psychologia
kolor w

Rozr żniał on dwa typy
działa :
1. działanie barw na
organizm i jego
funkcje (wpływ
fizjologiczny)
2. działanie barw na
emocje
(wpływ psychiczny).

Psychologia r wnież szuka powiąza między
wpływem barw na człowieka.
Czego przykładem jest stosowanie w
psychologii testu kolor w Luschera.
Test ten wyja nia zależno ci między
kolorami a cechami osobowo ci.

Rozdział 1

Psychologia
kolor w

W 1985 roku został
opracowany test
„ Lustro kolor w”,
kt rego autorzy
twierdzili, że wyb r
pewnych kolor w może
wskazywa na niedobory i
zachwianie r wnowagi w
sferze emocjonalnej i
fizycznej.
Czasami czujemy, że po
prostu jakiego koloru
nam brakuje. Co r wnież
potwierdzają osoby
zajmuje się pracą z
energią.

Rozdział 1

To jak kolory oddziałują na nas ma
zastosowanie r wnież we
wnętrzach.
Ciepłe odcienie działają na nas
rozgrzewająco, podczas gdy
chłodniejsze odcienie ochładzają
pomieszczenie.

Psychologia
kolor w

Rozdział 1

Psychologia
kolor w

Ergonomia pracy r wnież dużą uwagę przykłada do
odpowiedniego doboru kolor w. Hale produkcyjne gdzie jest dużo
hałasu malowane są na zielono w celu stłumienia hałasu. Znaki
ostrzegawcze, zakazu, nakazu w miejscach pracy, r wnież nie są
przypadkowo dobierane przez pracodawcę ale wynikają ze
cisłych norm kolorystycznych.

Angielski badacz R.Hyde (1948 r) w swoim sprawozdaniu
napisał:
„Zostało udowodnione, iż barwy odpowiednio zestawione
mają bardzo pomy lne działanie psychologiczne na
robotnik w. Pozwalają one r wnież na
wyra ne widzenie we wszystkich okoliczno ciach, nie
wywołując zmęczenia wzroku , stanowią podstawowy czynnik
dobrego samopoczucia robotnik w, ponadto za sprzyjają
wykonywaniu pracy”.

Dlaczego przetoczyłam tyle nazwisk i bada ?
Aby pokaza , że praca z kolorem to nie jest sztucznie stworzony
tw r. Ale dziedzina nauki, kt rej celem jest poznanie
mechanizm w i jak najlepsze wykorzystywanie tej mocy kolor w
w wielu innych dziedzinach naszego życia.

Rozdział 1

Wyobra sobie majowy widok za
oknem.
Kwitnące drzewa, krzewy i ten
soczy cie zielony odcie trawy...
Zamknij oczy…
Jak się czujesz?
Od razu pojawił się u miech na
Twojej twarzy, prawda?
Za każdym razem gdy podczas
warsztat w kolorystycznych
robimy to wiczenie z
uczestniczkami, widzę jak
fantastycznie mimika naszej
twarzy oddaje to co czujemy.
To najlepszy dow d na to, że nie
jeste my obojętni na otaczające
nas kolory.

Psychologia
kolor w

Rozdział 2
To nie niło się
filozofom!
Kolor
w chromoterapii
i parapsychologii

Rozdział 2

To nie niło się
filozofom!

Nie każde zjawisko ma swoje
dowody naukowe a mimo to
instynktownie uznajemy to za
prawdę.
Oczywi cie czę z nas może w co
wierzy a czę nie. Podobnie
zdarza się przecież w przypadku
zjawisk potwierdzonych naukowo.
Mimo dowodu naukowe kto może
się z czym zgadza lub nie.
I dla mnie pogłębianie wiedzy o
kolorach to nie tylko posiłkowanie
się badaniami naukowymi ale
r wnież spojrzenie na kolory od
strony innych nauk.

Rozdział 2

To nie niło się
filozofom!

Jedną z nich jest chromoterapia.
Chromoterapia czyli leczenie za pomocą
kolor w, była wykorzystywana już przez
naszych przodk w.
Chromoterapia należy do
niekonwencjonalnych metod leczenia i jej
celem jest wspomaganie leczenia
medycznego.

Istotą chromoterapii jest fakt, że barwy mają r żne długo ci fal
i wibracje. Dzięki czemu działają na r żne narządy.

Natomiast w przypadku astropsychologi
m wi się o energii kolor w.
Dougall Fraser w swojej książce
„ Energia kolor w”opisuje jak można
wykorzystywa energię barw do
ulepszania naszego życia. Według jego
koncepcji nasz organizm potrzebuje
r wnowagi energetycznej kolor w.

Rozdział 2

Autorka koncepcji „Kolorowej
mandali” i książki „ Kreatywna
mandala” Susanne F. Fincher
zajmuje się terapią poprzez
sztukę.
Według niej, człowiek tworząc
barwną mandalę, komponuje
osobisty symbol, kt ry ujawnia
m.in. nasz nastr j w danym
momencie.
Jest takie powiedzenie, że kto
ma „barwną aurę” . Co oznacza
dla nas, że ta osoba emanuje
pozytywnymi fluidami i
przyciąga nas do siebie.
Jedną z dziedzin leczenia
kolorami jest leczenie poprzez
aurę. Koncepcja ta zakłada, że
każdy z nas posiada barwną
aurę. A gdy mamy zaburzenia w
organizmie są one r wnież
widoczne w kolorach naszej
aury.

To nie niło się
filozofom!

Rozdział 2

To nie niło się
filozofom!
Bioenergoterapia
r wnież opiera się na
kolorach. Ponieważ
każdemu czakramowi
przyporządkowany jest
konkretny kolor.
Każdy czakram ma sw j
odpowiednik kolorystyczny.
A coraz więcej os b w
naszych kręgach
kulturowych interesuje się
wła nie tą dziedziną.

Każdy z nas ma prawo do własnej opinii.
To co czasami nie niło się filozofom, dla
innych może by podstawą
funkcjonowania. Dlatego
pokazuje Tobie r żne dziedziny życia,
gdzie wykorzystuje się kolor. By może
kt ra z tych metod zaciekawi Cię na tyle,
by zagłębi się w tym temacie.

Rozdział 3
Misja Twojej
marki jako
fundament

Je li zainteresował Cię
ten bezpłatny fragment
i chcesz przeczyta
cały e-book znajdziesz
go tutaj:

