
Strona 1 / 3

TREND SHOW
Wydarzenie

Jak dobrze wiemy, świat kręci się wokół pomysłu. Jeśli jest do-
bry i spójny, każde przedsięwzięcie musi się udać. Najlepiej, 
żeby był porywający, niebanalny, z biglem i jak podpis artysty – 
noszący nasz nieuchwytny, indywidualny rys... Truizm? Ale skąd 
codziennie brać tony dobrych i świeżych pomysłów?

W tej branży trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie i jak radar mieć wszystkie zmysły nasta-
wione na wyłapywanie tego, co w trawie (za)piszczy, żeby nie zostać z wczorajszymi kon-
cepcjami jak Himilsbach z angielskim. Każdy, nawet najbardziej kreatywny umysł potrzebuje 
inspiracji, impulsów rozwojowych, które zresetują stary sposób myślenia, otworzą kolejne 
drzwi i wskażą nowe ścieżki.

Trend Show to szkolenie o tym, co i dlaczego jest DZISIAJ trendy. Albo jeszcze lepiej – co 
zawładnie sercami i umysłami JUTRO. Co i dlaczego zapowiada przyszłą hegemonię wybra-
nego trendu. Zafundujemy przegląd tego, co modne, co ważne, co jakościowe – w ujęciu 
interdyscyplinarnym crossowo przez wszystkie kreatywne i artystyczne branże. 
School of Deco wraz z gronem ekspertów przygotowało wszechstronny przegląd wydarzeń, 
zmian i trendów społecznych, biznesowych, marketingowych oraz wizerunkowych. Przy-
gotowane analizy i prognozy, staną się dla Ciebie źródłem nieoczywistej wiedzy i inspiracji. 
Chcemy by Trend Show był spotkaniem unikalnym i wieloaspektowym. Pamiętajmy, że ten 
zdobywa przewagę konkurencyjną, kto pierwszy dostrzeże nowe zjawisko i je właściwie zin-
terpretuje. Jednak nawet biegle odczytując trendy i wyciągając wnioski, trzeba je przetwo-
rzyć na swój osobisty język ekspresji, by móc iść własną ścieżką. 

WyDaRzENiE Dla każDEgO
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Dla kogo jest nasze wydarzenie?

Dla wszystkich przedstawicieli zawodów kreatywnych, którzy czują potrzebę przewietrzenia 
głowy, mają ochotę na trochę intelektualnej i estetycznej gimnastyki w twórczym poszukiwa-
niu aktualnych trendów.  

•	 Dla Światowców – którzy interesują się trendami, które nie znają granic
•	 Dla Dociekliwych – którzy chcą być na czasie i wiedzieć co w trawie piszczy
•	 Dla Kolorowych Ptaków – chcących się wyróżnić z monochromatycznego tłumu. 

Dzięki naszemu wydarzeniu: 

•	 zyskasz wielotorową inspirację, która przełoży się na Twoje kreatywne zasoby 
•	 skorzystasz z kompetencji ekspertów z różnych, uzupełniających się dziedzin
•	 otworzysz się na inny sposób myślenia i analizowania wydarzeń, mających wpływ  

na Twoją kreację i biznes
•	 otrzymasz katalog źródeł, dzięki którym będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę  

w interesujących Cię tematach
•	 będziesz miał okazję poznać ludzi o równie otwartym umyśle jak Ty
•	 zyskasz czas, ponieważ my zbierzemy dla Ciebie najważniejsze informacje w jednym 

miejscu. 
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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.

Ważne informacje: 

•	 Adres: School of Deco, ul. Bałtycka 33a, 61-017 Poznań
•	 Czas wydarzenia: 8 godzin
•	 Godzina: 12:00 – 20:00 
•	 W cenie: napoje, przekąski

Chcesz się upewnić czy to jest dla Ciebie? 

•	 Umów się na rozmowę z nami
•	 Zapisz się na darmowy webinar, gdzie opowiemy czym jest inspiracja, czerpanie  

z niezwykłych źródeł. Poczujesz moc Trend Show i upewnisz się czy to wydarzenie  
jest dla Ciebie.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

•	 Zobacz inne nasze wydarzenia: Creative Day i Total Inspiration
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