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Wedding Help 
7 Kreatywnych konceptów by ArtSize

Niby wszyscy wiedzą, jak powinien wyglądać ślub. Bardziej 
wyboiście robi się, gdy trzeba dokonać wyboru. Żeby nie było 
mdło albo tak jak na 359 innych ślubach, trzeba wybrać styl, 
a nawet motyw przewodni. I jeszcze oba powinny być spójne… 
Dlaczego ważna jest konsekwencja (żelazna – niezależnie od 
stylu), z czego należy wybierać, czym się inspirować – o tym jest 
szkolenie 7 konceptów. Niezastąpione, jeśli jesteś panną młodą, 
dekoratorem lub wedding plannerem poszukującym inspiracji.

Szczęśliwa siódemka to 7 niezwykłych pomysłów kreatywnych i jednocześnie motywów 
przewodnich. Przygotujemy dla Ciebie twórczą ściągę, wokół której zbudujesz koncepcję 
całego wydarzenia (nie tylko deco!) – inspirujący skarbiec, w którym znajdziesz wiele warto-
ściowych pomysłów i tropów. Projekty opracowane są w oparciu o światowe trendy, i mimo 
że są fantazyjne i wymagające, możliwe do zrealizowania, bo rozwiązania opierają się na 
branżowym doświadczeniu. 

Kreacje przygotowane są przez Gabi Prządkę z ArtSize, firmy która uznana jest w Polsce za 
jedną z najbardziej kreatywnych i odważnych. Projekty, które wychodzą z tej pracowni zapiera-
ją dech w piersiach, wzbudzają zachwyt i uznanie całego rynku branży ślubnej, eventowej oraz 
ich klientów. Kluczem do sukcesu jest idea, pomysł, który konsekwentnie budowany i rozwijany 
przeradza się finalnie w spektakularny efekt. Jeśli masz dobry koncept, reszta układa się sama. 
Dokładnie wiesz od czego startujesz, by pracować dalej i rozwinąć tę inspirację poprzez wła-
sną kreację. To nie jest dzieło skończone, to zapalnik, kreatywna iskra, która doda Ci energii. 

Hasło 7 konceptów nie oznacza, że stoimy w miejscu. Będziemy uaktualniali idee, by się nie 
starzały i dawały wciąż świeże inspiracje. 

SzKolenie dlA brAnży ślubnej
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dla kogo jest nasze szkolenie?

•	 Dla wedding plannerów, którzy chcą zaskakiwać klientów ciekawymi pomysłami  
na kreację ich wesela

•	 Dla dekoratorów, scenografów, florystów, którzy chcą się zainspirować i dalej rozwijać 
projekt filtrując to przez swoje pomysły

•	 Dla panien młodych, które nie mają pomysłu na swój ślub, albo chcą się upewnić  
czy nie można zrobić czegoś jeszcze ciekawszego

•	 Dla agencji eventowych i osób pracujących w kreacji – bo dla nich dobra idea oznacza 
sukces!

•	 Dla wszystkich, którzy organizują wydarzenia oparte na pomyśle i motywie przewodnim. 

W trakcie szkolenia:

•	 poznasz 7 najważniejszych konwencji aranżacji ślubnych
•	 dowiesz się jaki styl wybrać lub polecić
•	 co pasuje konkretnie do Ciebie
•	 nauczysz się doboru najlepszych miejsc do wybranego ślubu
•	 jakie detale pociąga za sobą ten wybór – od aranżacji do stroju i akcydensów
•	 co oznacza i na co przekłada się konsekwencja w wyborze stylistyki
•	 nauczysz się roli motywu przewodniego
•	 poznasz konsekwencje (potencjał i ograniczenia) skali.  

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

1. Przedstawimy 7 konceptów na wydarzenia w formie 7 odcinków
2. W każdym z nich dowiesz się jaka jest idea główna i możliwości jej wykorzystania
3. Opracujemy pomysł na aranżację scenograficzną i florystyczną
4. Zbalansujemy kolorystykę
5. Dopasujemy rodzaj oświetlenia
6. Dobierzemy meble, obrusy i wszystkie akcesoria
7. Wskażemy jakie dodatkowe atrakcje można wykorzystać, by podkręcić kreację
8. Sięgniemy do sztuki, by dodać wartość unikatową
9. Przygotujemy inspiracje kulinarne 
10. Opowiemy o muzyce
11. Zajmiemy się papeterią i identyfikacją
12. Wejdziemy w świat mody
13. Pokażemy jak poprzez odpowiednią komunikację tworzyć aurę wokół wydarzenia
14. Przekażemy schemat, który zawsze się sprawdza, według którego można spójnie  

tworzyć kreacje. 
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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 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. 
 

Ważne informacje: 

•	 Kurs on-line będzie dostępny przez okres 12 miesięcy od momentu zakupu udostępnie-
nia materiałów

•	 Raz w roku będzie emitowany nowy pakiet konceptów.
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Chcesz się upewnić czy to jest dla Ciebie? 

•	 Przeczytaj o ArtSize:  
Przez ostatnie 19 lat zrealizowali setki scenografii dla różnorodnych wydarzeń – ślu-
bów i eventów – od tych najbardziej kameralnych, po wielkoskalowe gale. Posiadają 
unikalne doświadczenie dekoratorskie nie tylko w branży ślubnej, ale także reklamo-
wo-eventowej oraz wnętrzarskiej. Pracowali dla wielu znanych marek, luksusowych 
brandów oraz słynnych postaci ze świata sportu, sztuki oraz biznesu, takich jak 
Łukasz Fabiański, Piotr Zieliński, Agnieszka Radwańska, Michał Kwiatkowski, Justy-
na Steczkowska, Mateusz Ziółko, Sylwia Romaniuk, Wojciech Kostrzewa, Krzysztof 
Pawiński i wielu innych. W swojej pracy łączą precyzyjny warsztat rzemieślniczy 
z humanistyczną podbudową, sprawiającą, że ich realizacje przeobrażają się w epic-
ką opowieść – o ideach, o życiu, o pasjach. Metaforyczny świat tworzonych przez 
nich scenografii i projektów wnętrz, nacechowany jest artystycznymi odniesieniami, 
wędrówkami po stylach, zabawą z przestrzenią i formą.  
Głęboko wierzą, że interdyscyplinarna wiedza, szeroki horyzont i nieustanna cieka-
wość świata jest niezbędnym warunkiem sukcesu. Dlatego pokłady ich kreatywności 
są niewyczerpane i wciąż świeże, a szybkość analizy i trafiania w punkt z projektem, 
koncepcją – najmocniejszym atutem.  

•	 Obejrzyj realizacje ArtSize i upewnij się czy dobrze trafiłeś: www.artsize.pl 

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

•	 Chcesz mieć kreację stworzoną tylko dla Ciebie? Wedding Help – Pakiet: 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
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(do pobrania w formie PDF)
regulamin Sofd

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

