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Wedding Help 
Konsultacje Indywidualne by Gabi Prządka

Masz świetne miejsce, ale nie wiesz, czy pasuje do koncepcji? 
A może masz koncepcję, ale nie jesteś pewien, czy wybierasz 
odpowiedni obiekt? Chcesz mieć stuprocentową pewność, że 
maksymalnie wykorzystasz jego potencjał? A może nie masz 
wyraźnej koncepcji i zastanawiasz się, jaką kreację wybrać dla 
siebie, by spełnić swoje najskrytsze marzenia i mieć najpiękniej-
szy ślub na świecie? A może chcesz zaskoczyć Twoich klientów 
tak, by wybrali właśnie Ciebie, a nie konkurencję? 

Mimo, że sam jesteś bardzo kreatywny, czujesz że utknąłeś w tworzeniu kolejnej wizji i potrze-
bujesz świeżego spojrzenia? Czasem wystarczy mała podpowiedź i wszystko nabiera koloru, 
życia i energii. Kluczem jest umiejętność syntetycznej analizy kontekstu, wytycznych, marzeń 
i żelaznej konsekwencji stylistycznej. Bywa, że chwila rozmowy może pomóc skierować Twój 
projekt na właściwe tory, gdzie będziesz już bezpiecznie i atrakcyjnie konstruować swoją wizję. 
Pracując z setkami klientów, odbywając tysiące rozmów i budując unikatowe koncepty, zebra-
liśmy doświadczenie, na bazie którego możemy wesprzeć Cię skuteczną poradą podczas spo-
tkania tu i teraz. Z wartościowym komentarzem i inspiracją, która poniesie Cię dalej i mocniej! 
Są osoby, które lubią pracować, rozwijać się i rozmawiać indywidualnie. Chcą mieć dostęp 
do wykładowcy, jego wiedzy, doświadczenia i energii – wyłącznie dla siebie. Chcą czuć, że 
to co dostają jest przeznaczone właśnie dla nich, że mentor odpowiada na ich wyjątkowe po-
trzeby. Dzięki Wedding Help i możliwości konsultacji z Gabi Prządką możesz dowiedzieć się 
więcej, otrzymać doraźną pomoc, wsparcie, poradę czy rozwiązać swój problem także w in-
nych obszarach niż kreatywność. Ten czas jest dla Ciebie i możesz go wykorzystać w każdym 
temacie, jaki Cię nurtuje. 

SzKolenIe dla branży ślubnej
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dla kogo jest ta usługa?

•	 Dla dekoratorów, wedding plannerów, panien młodych i agencji eventowych
•	 Dla tych, którzy chcą zrobić kreatywną burzę mózgów na temat własnego wydarzenia, 

pomysłu czy kreacji
•	 Dla tych, którzy chcą zaskoczyć swoich gości czy klientów nietuzinkowym rozwiąza-

niem kreatywnym 
•	 Dla tych, którzy chcą zdrowego feedbacku i wyłapania słabych punktów: obiekt versus 

projekt, albo projekt versus budżet, etc.
•	 Dla wszystkich, którzy ukończyli szkolenia SofD, albo brali udział w wydarzeniach 

i chcieliby pozostać jeszcze w kontakcie z Gabi – chcą pogłębić ważne dla siebie te-
maty, mają konkretne pytania, wątpliwości i poszukują odpowiedzi 

•	 Dla tych, którzy mają konkretny problem i potrzebują rozwiązania oraz wsparcia
•	 Dla tych, którzy cenią wartości i kompetencje innych, korzystają z nich i dzięki temu 

działają szybciej i sprawniej
•	 Dla tych, którzy chcą skorzystać ze słynnych kreacji ArtSize, niekoniecznie sięgając po 

ich usługi dekoratorskie. 
 

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 reklamo-
wo-eventowej oraz wnętrzarskiej. Pracowała dla wielu znanych marek, luksusowych bran-
dów oraz słynnych osób ze świata sportu, sztuki oraz biznesu: wśród nich można wymienić 
postaci takie jak: Łukasz Fabiański, Piotr Zieliński, Agnieszka Radwańska, Michał Kwiatkow-
ski, Justyna Steczkowska, Mateusz Ziółko, Sylwia Romaniuk, Wojciech Kostrzewa, Krzysztof 
Pawiński, i wielu innych. W swojej pracy łączy precyzyjny warsztat rzemieślniczy z humani-
styczną podbudową, sprawiającą, że jej realizacje przeobrażają się w opowieść – o ideach, 
o życiu, o pasjach. Metaforyczny świat tworzonych przez nią scenografii i projektów wnętrz 
nacechowany jest artystycznymi odniesieniami, wędrówkami po stylach, zabawą z przestrze-
nią 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
•	 Czas konsultacji: 1,5 godziny
•	 Sprawdź dostępność daty i godziny – napisz do nas
•	 Ustaliliśmy datę – wyślemy do Ciebie link zakupowy
•	 Kupiłeś? Otrzymasz e-mail z linkiem do pokoju spotkań na platformie SofD oraz prośbę 

o wypełnienie ankiety byśmy mogli się przygotować do spotkania.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

•	 Zrobiliśmy burzę mózgów, już wybrałeś pomysł, ale chcesz konkretów? Zamów kon-
cepcję szczegółową, przygotowaną przez ArtSize wraz z przekazaniem praw autor-
skich do niej: Wedding Help Koncepcja

•	 Chcesz jeszcze więcej wiedzy? Chcesz pracować z Gabi przez rok? Zobacz propozycję 
Wedding Help – Indywidualny Mentoring By Gabi Prządka

•	 A może chcesz odbyć kilka spotkań? Przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną cenę 

•	 Chcesz skorzystać z któryś z naszych szkoleń, wydarzeń i usług? Zobacz co mamy 
ciekawego

regulamin Sofd
(do pobrania w formie PDF)


