Warsztaty dla firm

OPIS
Warsztaty, które pragniemy Państwu zaproponować to niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju zajęcia
integracyjne, które poza rękodzielniczym aspektem pracy wspierają samorozwój, pozwalają odkryć pasję,
uwalniają spontaniczną ekspresję a przede wszystkim oferują dobrą zabawę.
Ostatnim i niepodważalnym atutem warsztatów jest fakt, iż każdy uczestnik wyjdzie z nich z własnoręcznie
przygotowanym produktem, który zostanie ozdobiony wcześniej przygotowanym projektem (np. logotyp firmy,
obrandowana grafika).
Każdy warsztat dopasowany jest do specyfiki grupy (wiek, ilość, miejsce). Ceny i możliwości realizacji
poszczególnych animacji ustalamy indywidualnie.
Z poniższej oferty można wybrać jeden lub więcej warsztatów, które odbywać się będą równocześnie lub
jeden po drugim.
Każdy warsztat trwa około 2-3 godz., działania dostosowujemy do preferencji klienta.

Warsztat z szablonu
Opis
Warsztat wprowadzający w świat sitodruku. Podczas trzygodzinnego spotkania uczestnicy zdobędą podstawowe
informacje o projektowaniu graficznym, skomponują własny wzór, a następnie za pomocą skalpela przygotują z
niego szablon.
Grupa zapozna się z pracownią, sprzętem oraz materiałami, które są niezbędne w pracy sitodrukarskiej,
następnie samodzielnie nadrukuje własny szablon na wcześniej przygotowanych materiałach (bawełniana torba
lub inny materiał wybrany przez uczestnika).

Plan pracy
-

Co to jest jest sitodruk
Krótka historia sitodruku
Pokaz prac wykonanych metodą
Projektowanie grafik
Wycinanie szablonów
Przygotowanie matryc pod druk
Zapoznanie się ze sprzętem i materiałami
Dopasowanie wzorów pod tekstylia
Przygotowanie do druku
Drukowanie na torbach lub koszulkach

Warsztat sitodruku
Opis
Warsztat sitodruku to doskonała okazja by nauczyć się starej techniki drukarskiej. Główną zaletą druku ręcznego jest
możliwość wykonania seryjnych odbitek w nieskończonej ilości, na różnego rodzaju podłożach.
Kilka dni przed warsztatem należy przesyłać grafikę, która ma być wykorzystana podczas warsztatu. Może to być
logotyp, napis lub jakakolwiek inna grafika, którą Państwo przygotujecie. Nadępnie wraz z grupą naświetlamy z niej
matrycę i rozpoczynamy zabawę z drukiem. Uczestnicy dostają różnokolorowe farby i zadrukowują nimi przygotowane
wcześniej materiały. Może to być papier, koszulki lub bawełniane torby, które następnie zabierają ze sobą do domu.

Plan pracy
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Co to jest jest sitodruk
Krótka historia sitodruku
Pokaz prac wykonanych metodą
Przygotowanie matrycy pod druk
Zapoznanie się ze sprzętem i materiałami
Dopasowanie wzoru pod tekstylia
Przygotowanie do druku
Drukowanie na torbach lub koszulkach

Warsztat introligatorski
Opis
Warsztaty introligatorskie, to świetna okazja, by nauczyć się czegoś nowego w kreatywnej atmosferze. Uczestnicy
warsztatów przygotują własnoręcznie szyty notes/szkicownik.
Warsztat obejmuje cześć teoretyczną, na której uczestnicy poznają fachowe nazewnictwo oraz elementy, z których
składa się książka. W części praktycznej uczestnicy poznają różne sposoby szycia książek (na przykładach) i
nauczą się jednego z nich. Metoda, którą będziemy szyć notes jest prosta i możliwa do powtórzenia w domowych
warunkach.
UWAGA: Warsztat introligatorski może być połączony z warsztatem sitodruku, na którym grupa poznaje w/w
technikę i przy jej wykorzystaniu, tworzy okładkę do notesu lub szkicownika.

Plan pracy
- Przegląd różnych technik szycia książek i sposobów ich zastosowania
- Opis elementów, z których składa się książka
- Zapozanie uczestników z materiałami i narzędziami, z których będą
korzystać w trakcie pracy
- Metoda szycia notesu metodą klasyczną lub japońską
- Przygotowanie okładki (możliwość wykorzystania okładki przygotowanej
na warsztratach sitodruku)

Wiszące ogrody
Opis
Podczas warsztatu uczestnicy stworzą oryginalną ozdobę. Polega ona na przeniesieniu rośliny uprawianej w
doniczce wraz z całym systemem korzeniowym i umieszczenie jej w zwartej kuli ziemi. Tak przygotowane rośliny
mogą być zawieszane na sznurku lub umieszczane na tackach lub talerzach.
Ogrody sznurkowe to oryginalna metoda ozdabiania przestrzeni żywymi roślinami. Wiszące ogrody mogą stanowić
doskonałe i bardzo oryginalne rozwiązanie dla małych przestrzeni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
tego typu aranżacja daje nieco inny punkt widzenia, rośliny powieszone na różnej wysokości tworzą imponujący
krajobraz.

Plan pracy
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Wprowadzenie teoretyczne
Zapoznanie się z materiałami i narzędziami
Wybór roślin
Komponowanie kwiatowych kuli
Podsumowanie
Prezentacja

Zestaw materiałów

KOSZULKA K01
S/M/L/XL
model: unisex
gramatura: 160g/m2
marka: Adler

KOSZULKA K02
S/M/L/XL
model: damska
gramatura 160g/m2
marka: Adler

KOSZULKA K03
S/M/L/XL
model: męska
gramatura 160g/m2
marka: Adler

Cena: 10,0-14,0 zł netto/szt.

Cena: 10,0-14,0 zł netto/szt.

Cena: 10,0-14,0 zł netto/szt.

(w zależności od nakładu)

(w zależności od nakładu)

(w zależności od nakładu)

Na ży czenie klienta zamawiamy kolory pantone zgodne z identyﬁkacją wizualną marki. 1l farby z mieszalnika: 200,0 zł netto
Matryca do nadruku - 50,0 zł netto/szt. Projekt graﬁczny należy wysłać w krzywych min 7 dni przed eventem.

Zestaw materiałów

TORBA B01
38x42 cm
długie ucho: 70 cm
gramatura: 140g/m2
produkcja: Chiny

TORBA B02
38x42 cm
długie ucho: 70 cm
gramatura 280g/m2
produkcja lokalna: PANATO

WOREK NA SZNURKACH
38x48 cm
sznurki: 5 mm
gramatura 280g/m2
produkcja lokalna: PANATO

Cena ecri: 3,0 zł netto/szt.
Cena kolor: 4,0 zł netto/szt.

Cena ecri: 7,0 netto/szt.
Cena kolor: 8,5 netto/szt.

Cena ecri: 11,5 netto/szt.
Cena kolor: 12,9 netto/szt.

Zaufali nam m.in.

Nagrody i wyróżnienia
2012 - Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
2013 - Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii „Pomysł na rozwój” - edycja ogólnopolska
2014 - Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii „Nagroda Laureatów” - edycja ogólnopolska
2015 - Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii „Nagroda PWC”
2014, 2015, 2016 - Certyﬁkat jakości „ES”
2017 - Certyﬁkat jakości „Zakup Prospołeczny”
2018 - Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategori “Dolnośląski Gryf” - Nagroda Gospodarcza
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