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Wedding Help 
Indywidualny Mentoring by Gabi Prządka

Są osoby, które lubią pracować, rozwijać się i rozmawiać indywi-
dualnie. Chcą mieć dostęp do wykładowcy, jego wiedzy, do-
świadczenia i energii – wyłącznie dla siebie. Chcą czuć, że to co 
dostają jest przeznaczone właśnie dla nich, że mentor odpowia-
da na ich wyjątkowe potrzeby. 

Dzięki Wedding Help i możliwości rocznej ścisłej współpracy z Gabi Prządką, przejdziesz 
punkt po punkcie proces tworzenia lub udoskonalania swojej firmy dekoratorskiej. Poznasz 
szczegółowo każdy etap działania: od właściwego ustawienia firmy i samego siebie, przez 
pełen proces kreatywny, sprzedażowy, negocjacyjny, produkcyjny, realizacyjny oraz marke-
tingowy. Poznasz sposoby na dopracowywanie skuteczności działań, procedur, ułatwień, 
metod optymalizacji kosztów i wreszcie niekończącej się kreatywności, która stanie się Twoją 
tajną bronią, unikalną wartością, której nie będzie można Ci odebrać! Nic tak nie rozwija jak 
stały dostęp do fachowca, przejście programu mentorskiego oraz regularny feedback. Po 
przejściu tego procesu poczujesz, jaka jest różnica między spacerem, a lataniem. Dostaniesz 
wiedzę Gabi i firmy ArtSize budowaną latami, kosztem ogromnych strat zarówno w tempie 
rozwoju, jak i finansowych frustracji. Pamiętaj, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach 
– wartość tego programu w przeliczeniu na czas i poczucie bezpieczeństwa, płynące z uni-
kania kosztownych pomyłek, to inwestycja, która szybko się zwróci – nawet jedną dobrą 
realizacją! 

SzkolenIe dla branży ślubnej
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dla kogo jest ta usługa?

•	 Dla tych, którzy chcą rozpędzić swoją firmę dekoratorską, skorzystać z całej wiedzy 
Gabi i ArtSize

•	 Dla tych, którzy chcą poznać sposoby na stworzenie luksusowej marki działającej na 
dużą skalę 

•	 Dla tych, którzy chcą poznać wszystkie sposoby na skuteczne działania przekładające 
się na sukces i finanse 

•	 Dla wszystkich, którzy ukończyli szkolenia lub brali udział w wydarzeniach i chcieliby 
dalej pracować z Gabi, poszerzając wiedzę w interesujących ich tematach

•	 Dla tych, którzy chcą rozwijać się z ArtSize i Gabi Prządką indywidualnie, w wersji szy-
tej na miarę, z wiedzą płynącą z tych źródeł na wyłączność i dopasowaną do siebie

•	 Dla tych, którzy chcą wsiąść do samolotu, a nie iść pieszo tysiące kilometrów
•	 Dla tych, którzy chcą zdobyć najmocniejszą broń dekoratora: unikatowość i kreatyw-

ność
•	 Dla tych, którzy chcą mieć przy sobie mentora, który będzie szedł obok, towarzyszył 

w rozwoju, dając stałe wsparcie.  
 

kto to jest Gabi Prządka 

Przez ostatnie 19 lat zrealizowała setki scenografii dla różnorodnych wydarzeń – ślubów 
i eventów – od tych najbardziej kameralnych, po wielkoskalowe gale pod marką ArtSize.  
Posiada unikalne doświadczenie dekoratorskie, nie tylko w branży ślubnej, ale także  
reklamowo-eventowej oraz wnętrzarskiej. Pracowała dla wielu znanych marek, luksuso-
wych brandów oraz słynnych osób ze świata sportu, sztuki oraz biznesu: wśród nich można 
wymienić postaci takie jak: Łukasz Fabiański, Piotr Zieliński, Agnieszka Radwańska, Michał 
Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Mateusz Ziółko, Sylwia Romaniuk, Wojciech Kostrzewa, 
Krzysztof Pawiński, i wielu innych. W swojej pracy łączy precyzyjny warsztat rzemieślniczy 
z humanistyczną podbudową, sprawiającą, że jej realizacje przeobrażają się w opowieść – 
o ideach, o życiu, o pasjach. Metaforyczny świat tworzonych przez nią scenografii i projek-
tów wnętrz nacechowany jest artystycznymi odniesieniami, wędrówkami po stylach, zabawą 
z przestrzenią i formą.

Jako historyk sztuki przez wiele lat zajmowała się wyceną i ekspertyzami dzieł sztuki, współ-
tworzyła kolekcje prywatne i muzealne. Głęboko wierzy, że interdyscyplinarna wiedza, szero-
ki horyzont i nieustanna ciekawość świata jest niezbędnym warunkiem sukcesu. Dzisiaj Gabi 
dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, unikalnym know-how, niczego nie ukrywając i nie 
zostawiając dla siebie. Jest dostępna dla każdego. 
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Ważne informacje: 

•	 Konsultacje odbywają się on-line przez 12 miesięcy
•	 W trakcie roku – 4 spotkania na żywo w Poznaniu
•	 Łączny czas do wykorzystania: 72 godziny
•	 Częstotliwość spotkań do ustalenia 
•	 Są tylko 4 miejsca w roku na indywidualny mentoring
•	 Porozmawiaj z nami: dowiesz się więcej, poznasz cenę
•	 Mamy wszystko ustalone? Wyślemy do Ciebie link zakupowy
•	 Kupiłeś? Przed każdym spotkaniem otrzymasz link do pokoju spotkań na platformie 

SofD
•	 Po pierwszym spotkaniu on-line, będziemy chcieli spotkać się z Tobą na żywo. 

Poznamy się, poczujemy, zjemy coś pysznego i zrobimy plan działania.

Chcesz się upewnić czy to jest dla Ciebie? 

•	 Umów się na rozmowę z nami, poznaj Gabi i zakres programu.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

•	 Chcesz spróbować pracy indywidualnej z Gabi zanim kupisz pełny mentoring?  
Skorzystaj z Wedding Help Konsultacja indywidualna.

•	 Może chcesz skorzystać z któryś z naszych szkoleń lub wydarzeń?  
Zobacz co mamy ciekawego.

(do pobrania w formie PDF)
regulamin Sofd

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

