KONTAKT
Socjografka Dominika Siwińska
mail: kontakt@socjografka.pl
tel. (+48) 793 31 31 90

www.socjografka.pl

OFERTA SZKOLEŃ
Z KOMUNIKACJI
WIZUALNEJ

NA RYNKU JEST WIELE PODOBNYCH SZKOLEŃ. PO CZYM
POZNAĆ, ŻE TO JEST DLA CIEBIE NAJLEPSZE?
Każde moje szkolenie jest inne, nie odtwarzam po raz setny tej samej
agendy. Za każdym razem staram się jak najlepiej dostosować do
potrzeb grupy czy sprostać indywidualnym oczekiwaniom.
Ponoszę pełną odpowiedzialność za jakość przekazywanej wiedzy
i zadowolenie uczestników. Od lat pracuję na swoją markę, dlatego
dbam o każdy szczegół. Ciągłe poszerzam też swoją wiedzę, dzięki
czemu zawsze jestem na bieżąco z trendami. Wiem, że w mojej
branży nie ma nic cenniejszego niż polecenia, więc jeśli wybierzesz
moje usługi, postaram się nie zawieść Twoich oczekiwań.

ZAINWESTUJ
W SIEBIE
Współczesna komunikacja opiera się na dobrze dobranych
obrazach, które budzą emocje, ułatwiają zapamiętanie oraz
upraszczają przekaz. Dowiedz się jak samodzielnie tworzyć
profesjonalną komunikację biznesową. Podczas warsztatów
nauczysz się projektować skuteczne i nowoczesne prezentacje
i grafiki. Moje szkolenia dadzą Ci wiedzę, którą wykorzystasz bez
względu na zajmowane stanowisko. Nie będziesz już czekać
na prace wykonane przez grafika czy agencję marketingową.
Zdobędziesz przy okazji wartościowe kompetencje, tak cenne
w świecie opierającym się na przekazie wizualnym.

DLA KOGO SĄ MOJE SZKOLENIA?
Przygotowałam dwa rodzaje pakietów: dla osób indywidualnych oraz dla grup.
PAKIETY GRUPOWE: kieruję je do firm, które chcą zadbać o rozwój swoich pracowników
i poszerzyć ich kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia różnorodnych materiałów
graficznych i marketingowych. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych, dobiorę
narzędzia, agendę i poziom szkolenia w taki sposób, aby najlepiej dopasować się do potrzeb
i oczekiwań uczestników. Mogę przeprowadzić szkolenie w siedziby firmy albo w zewnętrznej sali
szkoleniowej. Chcesz zobaczyć pełną agendę – napisz na kontakt@socjografka.pl
PAKIETY INDYWIDUALNE: tworzyłam je z myślą o osobach, które mają mało czasu
i chcą zdobyć jak najwięcej wiedzy w możliwie krótkim czasie. Bez konieczności kompromisu
jakie niesie za sobą praca w grupie. Dzięki temu możesz dowolnie modyfikować agendę –
powiedz mi jakie materiały graficzne chcesz projektować, a ja pokaże Ci sposoby efektywnego
korzystania z różnorodnych narzędzi. Efektem tego szkolenia może być wspólne wypracowanie
materiałów, które wesprą Cię w prowadzeniu firmy czy przyszykują Cię
do ważnej prezentacji.
MIEJSCE I CZAS MOICH SZKOLEŃ
Mieszkam w Warszawie, ale szkolę w całej Polsce (pod warunkiem, że dojeżdża tam jakiś
pociąg:-) Termin szkolenia zależy od Twoich potrzeb, mogę poprowadzić zajęcia zarówno
w tygodniu, jak i w weekend.
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PAKIETY SZKOLEŃ
INDYWIDUALNYCH
I GRUPOWYCH

PAKIETY DLA GRUP
Przed każdym szkoleniem przeprowadzam szczegółową analizę potrzeb i na tej podstawie tworzę agendę.
Wystawiam faktury Vat. Prezentowane koszty szkoleń pokazują cenny netto.

PREZENTACJE BIZNESOWE

PODSTAWY GRAFIKI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

• Możliwość pracy na slajdach klienta

• Możliwość pracy z materiałami klienta

• W cenie: 2 szablony prezentacji

• W cenie: pakiet mat. do social media

• Poziom dostosowany do grupy

• Poziom dostosowany do grupy

• Minimum 6 uczestników

• Minimum 5 uczestników

• 6 godzin warsztatu

• 7 godzin warsztatu

OGÓLNY ZARYS AGENDY

OGÓLNY ZARYS AGENDY

• PowerPoint - praktyczne rady tworzenia slajdów

• Jak dzięki grafice skutecznie wspierać biznes

• Przykłady dobrze zaprojektowanych prezentacji

• Zasady kompozycji, typografii i doboru kolorów

• Osadzanie różnorodnych elementów na slajdach

• Canva, Pixlr, Office i inne pomocne narzędzia

• Tworzenie prezentacji wspierających biznes

• Bezpłatne narzędzia i aplikacje: przegląd

• Inspiracje do pracy: gdzie znaleźć projekty

• Tworzenie profesjonalnych mat. dla firmy

• Skuteczne i szybkie techniki projektowania

• Inspiracje do pracy: gdzie znaleźć projekty

• Zasady kompozycji, typografii i doboru kolorów

• Skuteczne i szybkie techniki projektowania

• Pomocne darmowe narzędzia i aplikacje

• Przygotowanie grafik do social media

• Alternatywne programy do tworzenia slajdów

• Projektowanie banerów, infografik, ikon

PO KURSIE

PO KURSIE

• Autorski e-book z aktywnymi linkami

• Autorski e-book z aktywnymi linkami

• 1 h konsultacji on-line

• 1 h konsultacji on-line

• Certyfikat ukończenia szkolenia

• Certyfikat ukończenia szkolenia

450 zł/osoba
MASZ PYTANIA? tel. (+48) 793 31 31 90 / kontakt@socjografka.pl

490 zł/osoba

PAKIETY INDYWIDUALNE
Przed szkoleniem przeprowadzam analizę Twoich potrzeb i na tej podstawie tworzę spersonalizowaną agendę.
Wystawiam faktury Vat. Prezentowane koszty szkoleń pokazują cenny netto.

PREZENTACJE BIZNESOWE VIP

PODSTAWY GRAFIKI VIP

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

• 1:1 Indywidualne szkolenie tylko dla Ciebie

• 1:1 Indywidualne szkolenie tylko dla Ciebie

• 100% koncentracji na Twoich potrzebach

• 100% koncentracji na Twoich potrzebach

• W cenie: wspólne wypracowanie szablonu

• W cenie: wspólne wypracowanie grafik

• Forma warsztatowa albo kurs on-line

• Forma warsztatowa albo kurs on-line

• Czas trwania: minimum 6 godzin

• Czas trwania: minimum 6 godzin

• Dowolny czas i miejsce

• Dowolny czas i miejsce

OGÓLNY ZARYS AGENDY

OGÓLNY ZARYS AGENDY

• Zaprojektujesz samodzielnie dobre prezentacje

• Zaczniesz samodzielnie tworzyć grafiki

• Zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji

• Jak dzięki grafice skutecznie wspierać biznes

• Osadzanie różnorodnych elementów na slajdach

• Zasady kompozycji, typografii i doboru kolorów

• Tworzenie prezentacji wspierających biznes

• Canva, Pixlr, Office i inne pomocne narzędzia

• Inspiracje do pracy: gdzie znaleźć projekty

• Bezpłatne narzędzia i aplikacje: przegląd

• Skuteczne i szybkie techniki projektowania

• Tworzenie profesjonalnych mat. dla firmy

• Pomocne darmowe narzędzia i aplikacje

• Przygotowanie grafik do social media

• Alternatywne programy do tworzenia slajdów

• Projektowanie banerów, infografik, ikon

PO KURSIE

PO KURSIE

• Autorski e-book z aktywnymi linkami

• Autorski e-book z aktywnymi linkami

• 2 h konsultacji on-line

• 2 h konsultacji on-line

• Certyfikat ukończenia szkolenia

• Certyfikat ukończenia szkolenia

1950 zł/dzień
MASZ PYTANIA? tel. (+48) 793 31 31 90 / kontakt@socjografka.pl

2450 zł/dzień

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE
Prawie wszystkiego można nauczyć się samemu. Wystarczy książka,
Internet i trochę cierpliwości. Jednak samodzielna nauka pochłania
dużo czasu i energii. Wymaga też samodyscypliny i motywacji –
wiem coś o tym:-) Dlatego jeśli chcesz szybko nauczyć się nowych
rzeczy związanych z komunikacją wizualną oraz tworzeniem prezentacji, unikając przy tym błędów jakie ja popełniłam, zapraszam
na moje kursy. Gwarantuję, że zdobyta wiedza przyda się
w wielu sytuacjach, nie tylko biznesowych.

DL ACZEGO
WARTO
W PAKIECIE OTRZYMASZ:
1. Analizę potrzeb szkoleniowych
2. Agendę dostosowaną do swoich potrzeb
3. Interaktywny e-book po szkoleniu z pomocnymi linkami
4. Dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
5. Zajęcia warsztatowe + pakiet materiałów (szablony, obrazy, ikony)
6. Miłą i sprzyjającą nauce atmosferę:-)
7. Rabaty dla większych grup
8. Fakturę VAT
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Zapraszam do kontaktu, Dominika Siwińska

WYBRANI KLIENCI
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WYBRANE OPINIE
Pani Dominika Siwińska w trakcie zajęć na bieżąco wyjaśniała wszystkie
wątpliwości i wyczerpująco odpowiadała na zadane pytania. Omawiane
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Rekomendujęnie
współpracę
z Dominiką Siwińską i liczę na
współpracę w przyszłości.
Aleksandra Szymańska, Instytutu Kultury Miejskiej

SKONTAKTUJ SIĘ
I WYBIERZ SWOJE
IDEALNE SZKOLENIE

DANE KONTAKTOWE
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby podjąć decyzję
o zakupie szkolenia, to zapraszam do kontaktu mailowego
kontakt@socjografka.pl. Jeśli wolisz porozmawiać, zadzwoń
pod numer 793 31 31 90. Chętnie odpowiem na Twoje
pytania i przygotuję szczegółową ofertę.
Dominika Siwińska - właściciel
www.socjografka.pl
Do usłyszenia:-)
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