SZ KO L E NI E D L A PA N I EN M Ł ODY C H

WEDDING PAKIET
WEDDING PAKIET – WESELE MARZEŃ

Luksusowe ślubne koło ratunkowe, które pozwoli wybrać co dla
Ciebie najlepsze, samodzielnie i prawie bez wysiłku zaplanować
i zrealizować wesele marzeń, a w dodatku pozwoli Ci zachować
głowę na karku, a na głowie koronę. Będziesz królową swojego
ślubu i bohaterką tego dnia, który uszyjesz sobie – z naszą pomocą – dokładnie na swoją miarę. W dodatku podpowiemy Ci,
jak w tym dniu nie zwariować (ze szczęścia). Po kolei:
•

W ramach kursu Wedding Deco przejdziemy analizę, jakim typem jesteś i jaka ślubna
konwencja najbardziej Ci odpowiada. Poznasz narzędzia doboru miejsca wydarzenia
i ogólne zasady aranżacji tego wyjątkowego wydarzenia, które ma swoją dramaturgię
i swój stały rytm.

•

Następnie dokonamy przeglądu 7 wiodących trendów stylistycznych i ich wyróżników,
charakterystycznych motywów, detali, rodzaju zaproszeń i komunikacji. Po tych dwóch
krokach będziesz już wiedzieć, jaka konwencja do Ciebie pasuje, jak ułożyć wydarzenie, oraz jakie są najbardziej nośne aktualnie możliwości stylistyczne. Teraz kolej na:

•

7 gotowych konceptów kreatywnych by ArtSize, czyli 7 przykładowych, gotowych
koncepcji ślubnych, według 7 motywów przewodnich autorstwa jednej z największych
firm dekoratorskich na polskim rynku, z ogromnym doświadczeniem. Można je potraktować jako skończony koncept do bezpośredniego przejęcia, albo jako szkoleniowy
przykład, jak ułożyć własne wydarzenie według gotowego klucza, podmieniając motyw przewodni. Pełen sukces gwarantowany, co więcej – sama jesteś jego autorką!
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•

Na koniec rzecz najważniejsza – skuteczne sposoby na rozbrojenie pułapek czyhających na bohaterkę tego wielkiego dnia, czyli na Ciebie: presja, stres, zabieganie, przeciążenie, oczekiwania najbliższych, nieoczekiwane zwroty akcji i wiele, wiele innych,
które łączy jedno – mogą skutecznie zatruć radość ze ślubu Twoich marzeń. My, żebyś
nie traciła głowy, wyposażymy Cię w wiedzę, jak tego uniknąć i w serię bezpieczników,
z których nauczymy Cię korzystać, żeby tego dnia świecić pełnym blaskiem, roztaczać
aurę spokoju i harmonii.

Siła pakietu
Jak to w życiu, czteropak się opłaca. Każdy z kursów osobno kosztuje dużo więcej, razem
tworzą nie tylko doskonałą ściągę ślubną, ale są też przystępne cenowo. Kompendium
wiedzy ślubnej wraz z pomocą mentalną w pigułce. Warto połknąć, żeby potem cieszyć się
wyjątkowym dniem – zaplanowanym idealnie dla Ciebie.
•
•
•
•

Wedding Deco
Wedding Pakiet – 7 stylów
7 kreatywnych konceptów by ArtSize
Wedding Self Care Aneta Opała – video

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.

DECO Planner
Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo ślubny DECO Planner, opracowany przez ekspertów School of Deco, który:
• pomoże usystematyzować koncepcję i styl wydarzenia
• wskaże jak zbudować swój moodboard inspiracyjny
• zbierze najważniejsze wytyczne, niezbędne do zorganizowania pięknego ślubu
• pomoże stworzyć plan działania i nie pozwoli zapomnieć o żadnym z elementów dekoracji
• odpowie na pytanie: jak opracować zapytanie ofertowe dla dekoratorów i florystów
• przedstawi 10 najważniejszych reguł mentalnych, które warto spełnić, by odczuwać
radość i luz w dniu ślubu.
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School of Deco Group
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaproszenie do zamkniętej moderowanej grupy społecznościowej 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 przyszłość: 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. Pojawiać się będą również ważne komunikaty naszych wykładowców: np. o ciekawej konferencji, interesującym wydarzeniu, wywiadzie czy wartościowej literaturze.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Wedding Help
Chcesz zaprosić ArtSize do projektu Twojego wesela, nie możesz jednak przeznaczać wysokiego budżetu na dekorację? Czasem wystarczy rozmowa, wymiana pomysłów, rzetelna
analiza sytuacji. Kreatywne pomysły naszych projektantów możesz zrealizować samodzielnie lub z pomocą lokalnej firmy dekoratorskiej, czy florystycznej. Dzisiaj ArtSize jest dla
Ciebie dostępny.

7 kreatywnych konceptów by ArtSize
A może chcesz skorzystać z gotowych pomysłów opracowanych przez ArtSize?

Regulamin SofD

(do pobrania w formie PDF)
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