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Deco Master 
Basic

Masz wyobraźnię i od zawsze potrafiłeś tak zaczarować rzeczy-
wistość, żeby wyglądała jak milion dolarów? Widzisz świat w trój-
wymiarze, palecie kolorów, faktur, a przestrzenie na warstwach? 
Uwielbiasz wymyślać coś nowego, a oglądając różne show ogry-
zasz palce, bo zrobiłbyś to lepiej? A może zacząłeś już działać 
w zawodzie dekoratora i marzy Ci się szeroka skala zleceń – od 
tych kameralnych po naprawdę uskrzydlające budżety, wielkie 
nazwiska i oszałamiające lokalizacje?

Dekorator – cichy bohater drugiego planu. To jego kreacja daje wydarzeniu szansę na nie-
śmiertelność. To jego umiejętności mają największą moc otwierania serc i portfeli klientów. 
To on odpowiada za efekt wow na wszystkich płaszczyznach. Mistrz świateł, kolorów, propor-
cji, efektów specjalnych, czarodziej ornamentów. To jedna strona medalu. Druga to himalaj-
ska ekwilibrystyka przy mocowaniu dekoracji, ułańska fantazja sprowadzana na ziemię przez 
złośliwość rzeczy martwych, nocne montaże na ostatnią chwilę, niechciane niespodzianki 
i koordynacja wieloosobowego często zespołu. Są jeszcze podstępne meandry kosztorysów 
i przedwczesne siwienie, jeśli cała para poszła w kreację, a niewiele jej zostało na biznes 
i matematykę.

Jak się rozwijać, jak budować swój biznes, portfolio, dlaczego i po co należy zmuszać się do 
wyjścia poza strefę komfortu, czego nie robić, jak budować relację z klientem, gdzie szukać 
inspiracji, gdzie są granice odwagi – na te i wiele więcej pytań odpowiemy podczas naszego 
dwudniowego szkolenia dla rozpoczynających swoją przygodę w branży deco.

Szkolenie Dla branży ślubnej
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Dla kogo jest nasze szkolenie?

Dla scenografów i dekoratorów na starcie, oraz amatorów, którzy chcieliby wejść na nową 
ścieżkę zawodową. Dla tych, którzy chcą konsekwentnie rozwijać swoją karierę i firmę,  
świadomie kształtować swój styl, jasno definiować i osiągać kolejne cele.

•	 Dla artystów – szukających biznesowych reguł w twórczym chaosie
•	 Dla przedsiębiorców – szukających artystycznego polotu
•	 Dla wizjonerów – potrzebujących twardych narzędzi do osiągania sukcesu
•	 Dla rzemieślników – potrzebujących wsparcia w rozwijaniu miękkich kompetencji. 

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:

•	 na jakich fundamentach zbudować swój biznes
•	 co stoi za sukcesem największych firm i osobowości branży
•	 jak i czym się inspirować, by podsycać swój twórczy potencjał i uniknąć pułapek  

kopistów 
•	 jak zrealizować projekt scenograficzny – od koncepcji po produkcję
•	 jak zarażać ludzi swoją pasją i skutecznie sprzedawać im swoje wizje
•	 jak zarządzać budżetem produkcyjnym
•	 jak definiować cele biznesowe i projektowe
•	 jak stopniowo rozwijać firmę i mądrze wspierać się zasobami zewnętrznymi
•	 jak określić swoje mocne strony, zyskać pewność siebie i wykorzystać swoją  

pasję w biznesie
•	 jak budować i dbać o własny wizerunek.

Deco Master 
Basic
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Harmonogram szkolenia: 

1. Historia sukcesu 

Historia ArtSize w pigułce – etapy rozwoju firmy, najciekawsze realizacje krok po kroku, 
błędy, które uczą i sukcesy, które budują.

2. Dekorator po przejściach

Gabi Prządka o swojej zawodowej historii – od historyka do projektanta, od artystki  
do twórczej bizneswoman.

3. Szeroki horyzont – warsztat inspiracyjny

Co znaczy inspiracja i gdzie jej szukać? Jakie znaczenie ma erudycja i jak ją twórczo wyko-
rzystać? – przyjrzymy się wspólnie twórczym zdarzeniom, zamkniemy oczy i sięgniemy do 
poruszonych pokładów własnej kreatywności.

4. Wyobraźnia w procesie – warsztat kreatywny

Od koncepcji do realizacji – twórczy warsztat prowadzący krok po kroku przez kolejne  
etapy powstawania scenografii. 

5. Za kulisami

Przestrzeń, funkcja, forma, kolor, styl, budżet, logistyka – co trzeba wziąć pod lupę, by 
stworzyć dobry koncept i go zrealizować? Analiza najciekawszych projektów ArtSize. Będzie 
można zobaczyć finalny efekt, a potem spojrzeć wstecz, by poznać kulisy realizacji wraz 
z omówieniem wszystkich zastosowanych technik scenograficznych i florystycznych. 

Deco Master 
Basic
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6. Twórcza sprzedaż – trening kompetencji 

Jak sprawić, by klient podzielił naszą wizję? Zrozumiał projekt? Dobrze się w nim poczuł?  
Wykład i rozmowa treningowa, podczas której podzielimy się wszystkimi swoimi sposobami 
na obronę projektu.

7. W deco bańce

Gdzie bije twórczy puls? Gdzie warto bywać? Kogo koniecznie trzeba poznać? W co warto 
się zaangażować? – short lista na start, czyli must see i must know dekoratora.

8. Focus

Jak koncentrować się na tym, co najważniejsze? Jak rozszerzać działalność bez łapania stu 
srok za ogon? Jak wypełnić czas pomiędzy sezonami weddingowymi?

9. Niech Was zobaczą

Jak konsekwentnie budować wizerunek? Jak się wyróżnić? Na jakie kanały i narzędzia komu-
nikacji postawić na starcie? Dzisiaj warto wiedzieć dużo o PR i od samego początku obrać 
właściwe tory swojej ścieżki marketingowej i budowania marki własnej. Spotkacie się z wy-
bitnym ekspertem.

10. Perfectfolio

Jak budować spójne i przekonujące portfolio? Jak archiwizować projekty? Co pokazać na 
zdjęciach i jak zbriefować fotografa? – portfolio to najważniejszy oręż w ręce dekoratora,  
powiemy Ci jak je stworzyć i jak o nie dbać, oraz jak to zrobić dobrze przy początkowo  
niewielkim budżecie.

Deco Master 
Basic
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11. Kreatywne puzzle

W zawodzie dekoratora kluczowa jest własna wizja, umiejętność połączenia wszystkich ele-
mentów w niezwykłą i wyróżniającą się całość. Przygotujemy puzzle, z których będzie można 
stworzyć różne stylizacje. Przekonacie się, że korzystając pozornie z tych samych narzędzi, 
tych samych kwiatów, można zrobić za każdym razem coś innego. Będziemy się zmieniać  
jak kameleony i zaszalejemy! 

12. W kieszeni dekoratora

Co zrobić, żeby zarobić – jak oswoić cyfry, tworzyć kosztorysy i stopniowo zwiększać skalę 
działania? Jak żyć z kreatywnej pasji nie klepiąc przy tym biedy! 

13. Self Care w biznesie

Zidentyfikuj swoje mocne strony i zyskaj pewność siebie! Przekuj swoją pasję w sukces 
i znajdź balans między życiem zawodowym, a prywatnym. Wierzymy, że dobry biznes i dobre 
życie stoją w parze, a nasi trenerzy mentalni wiedzą, jak wpleść w ich związek czułą harmo-
nię. Zawód dekoratora to pasmo ekscytacji, ale to też pułapka… Zatem od początku ustaw 
swój rytm pracy tak, by pozwolił Ci żyć!

14. Sekretne księgi

Prawo i księgowość w dekoratorskiej praktyce – tajniki prawa autorskiego, ważne ubezpie-
czenia, najważniejsze paragrafy w umowach z klientami i podwykonawcami. Zdrowe proce-
dury, wdrożone od początku pozwolą Ci mocno przyśpieszyć w rozwijaniu firmy. 

Deco Master 
Basic
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Co otrzymasz po szkoleniu: 

Certyfikat School of Deco

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat jego ukończenia, sygnowany przez wykładowców 
School of Deco i jedną z największych firm scenograficznych w Polsce – ArtSize.

School of Deco – Keep Going

Po szkoleniu udostępnimy materiały podsumowujące wszystkie wykłady, w formie konkret-
nych narzędzi przydatnych do dalszej pracy i wdrożenia wiedzy w życie. Materiałom towa-
rzyszyć będzie lista inspiracyjna od wszystkich wykładowców, by móc zagłębić się w intere-
sujące Cię tematy. Jednym słowem: wszechświat DECO, kreacji, inspiracji i wiedzy zebrany 
w prezentację motywującą do dalszego rozwoju.

School of Deco Group

Uczestnicy szkolenia 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. 

Deco Master 
Basic
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Wykładowcy: 

Gabi Prządka, Aneta Opała, Beata Betty Bychowska, Magdalena Adamczewska,  
Paweł Kwiatkowski, Agnieszka Sołtysiak-Zagożdżon. 

Ważne informacje: 

•	 Adres: School of Deco, ul Bałtycka 33a, 61-017 Poznań
•	 Czas szkolenia: 2 dni, 16 godzin
•	 Godziny szkoleń: 10:00-18:00 
•	 W cenie: napoje, przekąski oraz lunch
•	 W cenie materiał florystyczny i scenograficzny
•	 Cena nie zawiera noclegu.

Chcesz się upewnić czy to jest dla Ciebie? 

•	 Umów się na rozmowę z nami
•	 Zapisz się na webinar, gdzie przekażemy Ci dawkę wiedzy za darmo, a Ty upewnisz  

się czy nasze szkolenie jest dla Ciebie.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

•	 Szukasz mentora lub konsultanta?  
Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o indywidualnej ścieżce mentoringowej  
lub jednorazowych konsultacjach. 
Zobacz naszą propozycję Wedding Help 

•	 Obejrzyj ofertę 7 kreatywnych konceptów by ArtSize i Wedding Help Koncepcja  
by ArtSize

•	 Chcesz wziąć udział w kreatywnych wydarzeniach, spotkać się z niezwykłymi  
ludźmi, firmami, artystami?  
Zobacz co przygotowaliśmy: Trend Show, Creative Day, Total Inspiration 

•	 Kiedy poczujesz, że warto zrobić kolejny krok, zapraszamy na kolejne szkolenie. 
 
Zobacz DECO MASTER – PROFESSIONAL 

Deco Master 
Basic

(do pobrania w formie PDF)
regulamin SofD

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

