Pozdravljeni 
Ste opazili, da potrebujete nova znanja in spretnosti s področja floristike? Kako oblikovati dekoracije
in katere nove tehnike izdelovanja uporabiti? Želite z novimi pristopi v prodaji izboljšati svoje
poslovne izide? Za vsak vaš izziv imamo pripravljena tematska izobraževanja.
Ponujamo vam inovativne strokovne rešitve in vam pripravimo izobraževanja po meri – temo
izberete sami, ali se prijavite na izobraževanja v redni ponudbi.

Cilji izobraževanj so zasnovani tako, da se ob izdelavi prodajnih artiklov seznanite tudi z
marketingom, ki pospeši prodajo, zadovoljstvo strank in posledično razvoj posla.
Izobraževanja so v HOTELU KREK od 9.00 do 16.00.
Program strokovnih izobraževanj:
DATUM

TEMATIKA IZOBRAŽEVANJ

4. oktober 2021

1. novembrski aranžmaji/ trend črna goba, »crash« tehnika z
žico

125,00 + DDV

8. november 2021

Adventne dekoracije

95,00 + DDV

6. december 2021

Novoletne dekoracije, darilni program

95,00 + DDV

10. januar 2022

Pomladne dekoracije, siljene čebulnice

95,00 + DDV

7. februar 2022

Valentin, 8. marec in materinski dan

95,00 + DDV

14. marec 2022

Velikonočne dekoracije

95,00 + DDV

24. in 25. april 2022

Poročna dekoracija – namizna dekoracija, dekoracija prostora,
dekoracija avtomobilov
LOKACIJA: Ocean Orchids

195,00 + DDV

9. maj 2022

Poročna dekoracija – poročni šopki

95,00 + DDV

6. junij 2022

Poročna dekoracija – cvetlični nakit

95,00 + DDV

Prijava na izobraževanje/ predprijave

popust

Celoten paket izobraževanj

15 %

6 izbranih tem

10 %

3 izbrane teme

5%

CENA Z DDV

Plačilo brez tveganja – v primeru, da bo zaradi
zdravstvenih ukrepov vlade seminar odpadel,
imate dobropis za vsa izobraževanja, ki jih
izvaja in organizira Floweracademy.SI, tudi v
sodelovanju s tujimi mojstrskimi floristi.

V ceni: material, kava, čaj, malica, delovni listi.

Izobraževanje bo potekalo v veliki dvorani in kosilo v hotelu v ločeni jedilnici. Pogoj udeležbe je PCT.
V skrbi za varnost prosimo vse udeležence, da s seboj prinesejo lastno orodje.

Če želite prejemati 2x mesečno obvestila o novostih na področju floristike,
pošljite svoje kontaktne podatke na e-naslov: akademija.cvetja691@gmail.com

OBRNI

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

❃✿❀ MEDNARODNI SEMINAR NA NIZOZEMSKI ❀✿❃
VELIKE CVETLIČNE DEKORACIJE NA FESTIVALU OKRAŠENIH LADIJ
OD 26.6. DO 3. 7. 2022

IZVAJATA:
Lucas Jansen, master floral design Floweracademy.NL
dr. Sabina Šegula, master floral design, Floweracademy.SI
PROGRAM:








26. 6. 2022 – odhod z avtobusom iz Slovenije
27. 6. 2022 – prihod na Nizozemsko, nastanitev, dobrodošlica in seznanitev s programom
izobraževanja
28. 6. 2022 – ogledi cvetlične borze, vrtnarij (www.floraholland.com, www.orchidee.nl,
www.anco-pure-vanda.nl, www.Dehaascallas.nl, www.dummenorange.com, www.evanty.nl)
29. 6. 2022 – ogled cvetličarn Leiden, botanični vrt (www.hortus.leidenuniv.nl), čas za
nakupovanje (www.leiden.nl)
30. 6. 2022 – 2. 6. 2022 – priprava materiala in izdelovanje dekoracij ladje, ogled in možen
nakup materiala, lončnic za cvetličarno: www.waterdrinker.nl, www.alflora.nl (v avtobusu
bo dovolj prostora za material in lončnice in tako si lahko delno povrnete stroške
izobraževanja).
3. 6. 2022 – ogled Amsterdama, kosilo – podelitev mednarodnih certifikatov in odhod v
Slovenijo

Program je informativen, točen program bo oblikovan v januarju 2022 in bo objavljen na spletnih
straneh www.floweracademy.SI in www.floweracademy.NL

Cena: 1.480 z DDV (v ceno vključeno potovanje z večjim avtobusom, 6 nočitev z zajtrkom, ogledi
vrtnarij, cvetlične borze, material za izdelovanje dekoracij, mednarodni certifikat, simultano
prevajanje v slovenski in hrvaški jezik).

Prijave/ rezervacije/ dodatne informacije na:
akademija.cvetja691@gmail.com ali na 00386 31 753 877

