International Make Up Center (IMC) Tallinn on rahvusvahelise meigikoolide keti liige, mille
operaatorfirma on:

Laurus Trade OÜ-ga (registrikood 10750469) koostöös Profimeigikool OÜ (registrikood 14583117)
Aadress: Pärnu mnt. 10, 10148 Tallinn
Telefon: 6 481 488, 50 87 955, e-mail: info@makeupstore.ee
Veebilehed: www.makeupstore.ee ; www.internationalmakeupcenter.se
Facebook: International Make Up Center Estonia; Instagram @imc_estonia

IMC Tallinn õppekorralduse alused
Õppijate vastuvõtu tingimused ja kord
Õpilane võetakse kooli vastu kirjaliku sooviavalduse alusel. Eelnevad ilualased teadmised ja oskused ei
ole nõutud. Alla 18-aastastel on vajalik vanema kirjalik nõusolek. Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb
kooli juht. Õpilasega sõlmitakse koolitusleping.
Õppekeskkond
IMC õppetöö toimub koolitusruumides asukohaga Pärnu mnt. 10, Tallinn.
Kogu kasutatav pind on 77 m². Lisaks koolitusruumile on veel ruum kööginurgaga, tualett ja eraldi nn.
õpetajate tuba.
Planeeritud õpilaste arv on maksimaalselt 14 ühel kursusel, et tagada võimalikult individuaalne
lähenemine ja kõrge kvaliteet praktilise jumestuse õpetamisel.
Sisseseade hulka kuuluvad spetsiaalvalgustusega peeglitega lauad ja professionaalsed meigitoolid.
Õppetöö näitlikkustamiseks kasutatakse suure ekraaniga projektorit DVD-de või powerpoint-esituste
tarbeks. On olemas pabertahvli komplekt, et õppetööd näitlikkustada.
Ruumides on suur klaasfassaad (naturaalne päevavalgus on vajalik heal tasemel koolituspraktikaks) ja
spetsialistide poolt koostatud elektriprojekti alusel paigaldatud valgustus. Sisekujundus on kinnitatud
Make Up Center Rootsis asuva Stockholmi peakontori poolt.
Võimalus kasutada õppetööks valikut erinevaid meigitooteid ja tarvikuid Make Up Store professionaalselt
kosmeetikabrändilt.
Õppetasu maksmise tingimused ja kord
200-tunnise (60 minutit tund) profimeigikursuse hind on 2200 EUR. Koolitustasu maksmise graafik
fikseeritakse iga õpilase puhul individuaalselt.

Hinnas sisaldub min. 500 EUR väärtuses (hetkel kehtivates müügihindades) õppetööks vajalikke
meigitooteid ja -tarvikuid. Töövahenditena kasutatakse valdavalt professionaalse kosmeetikabrändi
Make Up Store tooteid. Õpilastel ja kursuse lõpetanutel võimaldatakse osta Make Up Store tooteid
(esinduskaupluses ja E-tellimusena) 20%-lise hinnasoodustusega.
Õppekava kogumaht ja sisu
























IMC Tallinn 200-tunnise profimeigikursuse õppekava:
nahahooldus, hügieeninõuded
jumestustarvikute- ja toodete õpetus (kasutus, hooldus)
valgus- ja värviõpetus
meigipõhjad
näokujud, modelleerimine
kulmud ja ripsmed (kujundamine ja püsivärvimine)
silmad, huuled
päeva- ja õhtumeik
pruudi- ja pidulik meik
stiil, värv, isikupära (kliendi analüüs)
ajastumeik (1920-2000)
lava- ja modellimeik
fotomeik (must-valge ja värvifoto jaoks), praktiline osa fotostuudios
TV ja filmimeik
trendi- ja moemeik
fantaasiameik
glamuurmeik, look alike
meik meestele ja dragqueen
meik vanemale inimesele, prillikandja meik
meigi kopeerimine
juuksestilistika
meigikohvri komplekteerimine

Koolitajad
IMC kooli meisterõpetaja ja rektori ülesannete täitja on Alice Lepik (Alice Viisileht)
12-aastase kogemusega meigikunstnik, kes on alates aastast 2008 olnud IMC Tallinnas õpetaja.
Lõpetanud 2006. aastal IMC Tallinna profimeigikursuse ja 2009. aastal Stockholmi International Make Up
Center karaktermeigi eriala ning 2016. aastal Eesti Iluteeninduse Erakooli kosmeetiku eriala.
Meisterõpetaja on Meelis Krik
18-aastase kogemusega meigikunstnik, kes on töötanud lisaks Eestile ka Moskvas ning omab rikkalikku
kogemustepagasit rahvusvahliste meigiprojektide teostamisel. IMC Tallinnas olnud meisterõpetaja ka
aastatel 2005-2009. 2009-2012 töötas Moskvas rahvusvaheliste projektidega. Alates 2012. a. töötab taas
IMC Tallinnas.

Lisaks põhiõpetajatele annavad eriteemade tunde veel :
Juuksestilistika – Jevgeni Blinov, Make Your I.D. juuksestilist ja juuksurikooli õpetaja
Meik meestele ja dragqueen meik – Stanislav Andrejev, 18-aastase dragqueen esineja kogemusega
artist ja Make Up Store meigikunstnik
Fotomeik - Margus Johanson, kogenud ja tunnustatud fotograaf, kes viib koolituse läbi oma fotostuudios
Nahahooldus - Kaja Sirel, üle 30-aastase ilukoolitaja kogemusega spetsialist.
Kõik õpetajad on võimelised õppetööd läbi viima eesti-, vene ja inglise keeles.

Omandatavad teadmised ja oskused
Profimeigikursuse lõpetanud õpilased on omandanud teadmised ja oskused ilumeigikunstist:








Kasutada omandatud meigitehnikaid, planeerida, valida ja kasutada sobivaid materjale, tarvikuid
ja vahendeid erinevate meigitööde teostamisel
Kalkuleerida materjale ja aega, arvestada erinevate klientide, aja- ruumi- ja valgustingimustega.
Orienteeruda jumestuse ajaloos ja teostada ajastumeike.
Analüüsida klienti, tööprotsessi ja selle tulemusi
Teostada tööd ergonoomiliselt ja hügieeniliselt ning ohutult
Töötada iga kliendiga arvestades tema isikupära ja teha vajadusel meeskonnatööd
Orienteeruda kaasaegses ilumaailmas ja kasutada oma praktilisi oskusi töötamiseks erinevatel
aladel: ilukaubanduses ja –teeninduses, TV-s, filmitööstuses, moemaailmas, ilusalongides,
ürituskorralduses, fotosessioonidel ja mujal ilutööstusega seotud valdkondades.

Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on sooritanud rahuldavalt kehtestatud lõpueksamid. Kooli
lõpetamist tõendab Rootsist väljastatav rahvusvaheline sertifikaat ja IMC Tallinnas koostatud
hinneteleht.

Õppijate väljaarvamise tingimused ja kord
Õpilane arvatakse koolist välja kirjaliku sooviavalduse alusel või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingu
tingimuste rikkumise korral.
Koolituse toimumise kvaliteeti ja vastavust rahvusvahelisele programmile ning nõuetele on õigus
kontrollida International Make Up Center Rootsis asuva Stockholmi peakontori rektoril.
Kui Teil on lisaküsimusi, siis vastame meeleldi: info@makeupstore.ee / tel: 6 481 488, 50 87 955.

