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Creative DAY
Wydarzenie

Creative Day inspiruje dzięki spotkaniom z niezwykłymi osobo-
wościami – mistrzami w swojej kategorii, ekspertami, ale przede 
wszystkim wyjątkowymi ludźmi. Poznanie człowieka stojącego za 
sukcesem, jest prawdziwą lekcją życia. Na pytanie: czy osobowość 
wykuwa sukces czy odwrotnie, pewnie nie ma odpowiedzi, ale 
kontakt z indywidualnymi historiami i niepowtarzalnymi osobo-
wościami działa niezwykle inspirująco. Zamiast wykładów „czym 
jest kreatywność” proponujemy rodzaj warsztatu – spotkanie live 
z wirtuozami indywidualności. To prawdziwy koncentrat energii!

Na przykładzie prawdziwych ludzkich historii przekonasz się, jak można żyć z pasją, budu-
jąc swoją unikalność w różnych dziedzinach. W jaki sposób piękno, które tworzą, łączy się 
z harmonią, która daje im szczęście. Spotkanie będzie oparte na wywiadach i case study 
niezwykle ciekawych ludzi i przedstawicieli zawodów, których wspólnym mianownikiem 
jest kreatywne podejście do swojego życia i pracy. Każdorazowo spotkanie będzie miało 
innych gości, którzy pokażą świat od innej strony, opowiedzą swoje historie, opiszą własną 
drogę do sukcesu. Sukces nie ma prostej definicji: może być nim tryumf na miarę globalną, 
wielka fortuna, działania charytatywne na dowolną skalę, uznanie artystyczne, sprawczość 
w działaniach, które zmieniają świat na lepszy, czy takie wybory, które dają poczucie speł-
nienia, a wiążą się z prostym, szlachetnym życiem. Wszystkie zapraszane osoby łączyć bę-
dzie nietuzinkowa osobowość i ciekawe spojrzenie na świat. Tacy ludzie inspirują, porywają 
za sobą, dodają wiatru w żagle i pozwalają uwierzyć, że wszystko jest możliwe. Początkiem 
wszystkiego jest człowiek i jego energia. Ludzi, którzy osiągają sukces ustawiamy na niedo-
stępnych piedestałach – podczas Creative Day zobaczycie ich z bliska i przekonacie się, 
jak bliscy staną się również Wam. 

WYDArzenie DlA kAżDego
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Dla kogo jest nasze wydarzenie?

Dla osób poszukujących inspiracji i energii płynącej z historii, rozmów i spotkań na żywo 
z wybitnymi osobowościami. Dla otwartych głów, którym często wystarczy impuls, żeby 
przedostać się do zupełnie nowego wymiaru: 

•	 dla wszystkich, którzy kochają życie i czerpią z niego garściami
•	 dla tych, którzy chcą zetknąć się z naprawdę niezwykłymi osobowościami
•	 dla tych, którzy chcą uwierzyć, że wszystko jest możliwe, że warto marzyć i działać
•	 dla tych, którzy chcą spędzić niezwykły dzień i znaleźć wielowątkową inspirację 
•	 dla zainteresowanych poznaniem historii ludzi, których życie i działalność motywują, 

dodają siły do rozwoju oraz szukania własnych ścieżek.  

Co zyskasz?

•	 poznasz wielu ciekawych ludzi oraz historie, z których sam będziesz czerpać
•	 zainspirujesz się i zmotywujesz do walki o marzenia
•	 zobaczysz, jak bardzo różnią się wersje znane z mediów od prawdziwych życiowych 

historii
•	 pobudzisz się do działania, dostaniesz rozpędu i wiary, że się uda 
•	 spojrzysz na otaczających Cię ludzi i świat innym, uważniejszym okiem
•	 znajdziesz źródło prawdziwych wartości 
•	 dowiesz się, jak tworzy się dialog między sukcesem i ekspozycją, a intymnością
•	 spędzisz dobry, ekscytujący, pełen mądrości dzień.

 
 
Co otrzymasz po wydarzeniu: 

School of Deco Group

Uczestnicy wydarzenia otrzymają zaproszenie do zamkniętej moderowanej grupy społecz-
nościowej wszystkich klientów SCHOOL OF DECO, w tym: panien młodych, dekoratorów, 
wedding plannerów, wykładowców i wszystkich innych związanych ze SCHOOL OF DECO. 
To płaszczyzna, w której może wydarzyć się coś bardzo wartościowego dla Ciebie na przy-
szłość: być może pozwoli pozyskać nowe zlecenia, nowych klientów, znaleźć nowe firmy do 
współpracy i wciąż pogłębiać wiedzę z tematów jakimi zajmujemy się w SofD. Na tej grupie 
będziemy też dodawali nowości, świeże informacje i inspiracje z Polski oraz ze świata. Poja-
wiać się będą również ważne komunikaty naszych wykładowców: np. o ciekawej konferencji, 
interesującym wydarzeniu, wywiadzie czy wartościowej literaturze. 

Creative DAY
Wydarzenie
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Ważne informacje: 

•	 Adres: School of Deco, ul Bałtycka 33a, 61-017 Poznań
•	 Czas wydarzenia: 8 godzin
•	 Godziny: 12:00 – 20:00 
•	 W cenie: napoje, alkohol, przekąski oraz kolacja
•	 Cena nie zawiera noclegu

Chcesz się upewnić czy to jest dla Ciebie? 

•	 Umów się na rozmowę z nami
•	 Zapisz się na webinar, gdzie poznasz niezwykłą osobę, poczujesz moc Creative Day 

i upewnisz się czy to wydarzenie jest dla Ciebie

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

•	 Zobacz inne nasze wydarzenia: TOTAL INSPIRATION, TREND SHOW 

Creative DAY
Wydarzenie

(do pobrania w formie PDF)
regulamin SofD

https://schoolofdeco.pl/upload/regulaminsofd_pliki.pdf

