SZ KO L E NI E D L A PA R M Ł ODY C H

Wedding Deco
Ślub jak z bajki, tylko której?

Piękny, bajkowy ślub to marzenie niejednej z nas. I tak, jak każde
uczucie jest wyjątkowe, tak i celebrująca je uroczystość powinna
być jedyna w swoim rodzaju. Ślub i wesele to opowieść – o nas,
naszym uczuciu, naszych temperamentach i stylu.
To bajka w szkatułce jednego dnia, której zadaniem jest zachwycić tu i teraz oraz stać się
jednym z najczulej pielęgnowanych wspomnień. Opowieść jednak nie zawsze plecie się
sama – trzeba zebrać i poukładać wątki, dobrać właściwe słowa i ilustracje. Jesteśmy tu po
to, by pomóc Ci ją napisać.
Planowanie dnia ślubu to wielkie przedsięwzięcie i niezależnie, czy prowadzisz je sama,
czy z pomocą profesjonalistów, dowiedz się dokładnie o czym marzysz, jaki jest Twój styl
i jak się do tego przygotować. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez meandry ślubnych
dekoracji, opowiemy o stylach, podpowiemy na co warto, a na co trzeba zwrócić uwagę oraz
jak zadbać o budżet. Chcemy by ten dzień był dla Ciebie piękny, unikatowy i pełen niezwykłych wspomnień, opowiemy więc nie tylko o kwiatach i dodatkach, ale też o tym, jak uniknąć stresu i czuć się wspaniale.
Patronat nad szkoleniem objęła jedna z największych dekoratorskich firm branży ślubnej –
ArtSize, autorzy scenografii jednych z najpiękniejszych... i największych ślubów w Polsce.
Wszystkie podpowiedzi i wskazówki zawarte w przewodniku są wynikiem wielu lat praktyki
i setek realizacji.
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Dla kogo jest nasze szkolenie?
Dla wszystkich panien i panów młodych, ale też dla dekoratorów i wedding plannerów, bo to
doskonałe wskazówki stylistyczne i sprawdzone przez lata metody na wyczucie klienta i jego
potrzeb. Niezależnie od tego, czy organizujesz swój ślub osobiście czy korzystasz z pomocy
profesjonalistów, a może nim jesteś – to szkolenie pozwoli Ci:
•
•
•
•
•

poznać najważniejsze style dekoracji ślubnych i zasady panowania nad nimi
zdefiniować własne oczekiwania
odnaleźć siebie i swoje marzenia w morzu stylistycznych inspiracji
stworzyć i umiejętnie zakomunikować własną niepowtarzalną wizję wydarzenia
zadbać o jego perfekcyjną realizację, zachowując przy tym radość z tego pięknego
dnia.

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

jakie są najważniejsze style w dekoracji oraz co je charakteryzuje
jaką panną młodą/panem młodym jesteś i jaki styl pasuje do Ciebie najlepiej
jaką rolę pełni motyw przewodni i jak go wybrać
jakich środków wyrazu użyć, by osiągnąć spójny i zachwycający efekt
jak najlepiej wykorzystać potencjał miejsca
jak zaplanować i zoptymalizować budżet
jak zaprząc detale w służbę magii
jak w natłoku przygotowań nie zgubić najważniejszego? Zadbajcie o swoją kondycję
psychiczną i emocjonalny dobrostan.
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Co otrzymasz po szkoleniu:
Certyfikat School of Deco
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat jego ukończenia sygnowany przez 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.

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.
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Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
•

Wedding Style
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zainspirować się konkretnymi rozwiązaniami i poznać
wybrany styl od podszewki? Sprawdź szkolenia z tej serii i wybierz te, które pasują do
Ciebie najbardziej.

•

Wedding Pakiet – 7 stylów
Chcesz mieć opracowania wszystkich stylów? Zrobiliśmy atrakcyjną cenę.

•

Wedding Pakiet – Wesele marzeń
Lubisz mieć pełny obraz sytuacji? W tym pakiecie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by poczuć się wyjątkowo, w atrakcyjnej cenie!

•

Wedding Self Care
Umów się na indywidualną sesję z Anetą Opałą – naszym trenerem mentalnym.

•

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

•

Wedding Help
Chcesz zaprosić ArtSize do projektu Twojego wesela, nie możesz jednak przeznaczyć
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.

Regulamin SofD

(do pobrania w formie PDF)
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