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WEDDING STYLE 
Magiczny Ogród

Być księżniczką przez jeden dzień, unieść się lekko nad ziemią, 
poczuć się wyjątkowo, a przy tym pozostać sobą… To piękne 
marzenie, bywa jednak, że pełne rozterek i niepotrzebnego stre-
su. Nie każdy wybór jest tak prosty, jakim się z początku wydaje, 
i nie każda decyzja równie trafna, co obiecująca. 

Wiesz już jaką panną młodą jesteś? Wyobrażasz sobie dokładnie swój wymarzony ślub? 
A może Twoja opowieść zacznie się od Ciebie? Rozważna, romantyczna, współczesna, 
a może lekko nostalgiczna? Styliści, floryści i dekoratorzy School of Deco przygotowali 
szczegółowe opracowanie najważniejszych ślubnych stylów. Wejdź w wybrany przez Ciebie 
świat i dowiedz się o nim wszystkiego od strony inspiracyjnej i praktycznej! 

Magiczny Ogród

To projekty, które wymagają skali, ilości, rozmachu – ponieważ zamienią sale, czy namioty 
w kwietne ogrody z całym bogactwem zieleni, kwiatów, fantazyjnych i naturalnych form. 
To aranżacje tajemnicze, zaczarowane, często baśniowe. Tu główne skrzypce grają kwiaty, 
zielone rośliny, oświetlenie oraz… ich ilość. Podstawowa zasada, to nie tłamsić naturalnego 
uroku roślin poprzez przewidywalne schematy florystyczne. Wyobraźnia może się rozwinąć 
bez ograniczeń, zarówno jeśli chodzi o formy jak i kolorystykę dekoracji. 

SZKOLENIE DLA PANIEN MŁODYCH
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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, lista elementów, kwiatów i zasad rządzących danym 
stylem. Niezależnie od tego, czy organizujesz swój ślub osobiście, czy korzystasz z pomocy 
profesjonalistów, a może nim jesteś – to szkolenie pozwoli Ci: 

•	 poznać wszystkie szczegóły danego stylu i stworzyć wesele Twoich marzeń – piękne, 
spójne i pełne wykwintnych, niebanalnych smaczków

•	 poczuć pewność, że Twoja wizja naprawdę współgra z Tobą i Twoim stylem bycia
•	 zyskać czas i pieniądze, albo dobrze nimi zarządzić
•	 dowiedzieć się, gdzie szukać unikatowych elementów do dekoracji albo jak zrobić  

je samemu
•	 zdefiniować i umiejętnie zakomunikować stylistom i florystom własne potrzeby
•	 zbudować własną dekorację samodzielnie, z pomocą przyjaciółek czy rodziny
•	 zadbać o perfekcyjną realizację, zachowując przy tym pełen luz i radość z tego  

pięknego dnia. 
 

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in.: 

•	 jak wyglądały najpiękniejsze, światowe śluby w wybranym przez Ciebie stylu
•	 czym charakteryzuje się wybrany przez Ciebie styl
•	 jakie kolory i detale wybrać, by spójnie i przekonująco go zilustrować
•	 jakie kwiaty pasują do danego stylu i jak je komponować
•	 jakich trików używać, by dopasować budżet do Twoich możliwości
•	 po jakie smaczki sięgnąć, by zaskoczyć gości
•	 jakich sposobów użyć, by niezależnie od stylu przyjęcie było nastrojowe
•	 jak kreatywnie nadać całości indywidualny rys.

WEDDING DECO 
Magiczny Ogród
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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.

DECO Planner

Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo ślubny DECO Planner, opracowany przez eksper-
tów 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 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. 
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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 zrealizo-
wać samodzielnie lub z pomocą lokalnej firmy dekoratorskiej, czy florystycznej.  
Dzisiaj ArtSize jest dla Ciebie dostępny.

(do pobrania w formie PDF)
Regulamin SofD

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

