Искали ли са ваши приятели да им помогнете в организацията на тяхната сватба?
Усещали ли сте, че сте лидер в процеса на организация на някое парти?
Говори ли се още за вашата сватба, която Вие сами сте организирали?
Ако отговорите на тези въпроси са ДА, то Вие трябва да станете сватбен агент.

Заповядайте на нашето семинар:

Обучение за сватбени агенти
или
Как да планирате, организирате и провеждате
сватбени тържества?
И ще научите:
•

Как да стартирате собствен бизнес като сватбен агент?

•
•

Каква е ролята на сватбения агент?

Как да изготвите бизнес план, маркетинг и реклама на своята сватбена агенция?
•
•

Какви са сватбените традиции в България и по света?
•

•

Що е сватбен етикет?

Как да планирате и организирате сватба?

Как да общувате ефективно с вашите клиенти и бизнес партньори?
И още много...

В РЕ М Е В И

П АР АМ Е ТР И

Дата: 10 и 11 Ноември 2007 (Събота и Неделя).
Обща продължителност на обучителната програмата: 16 академични часа,
организирани в 4 половин-дневни блока.

ОБ У Ч И ТЕ Л И
Мариела Камбурова - Сватбен консултант и управляващ партньор на „Приказен ден”ООД,
Николета Тодорова - Сватбен дизайнер и управляващ партньор на „Приказен ден”ООД и
Александра Найденова - Организационен консултант и управител на Alicorn-Consult Ltd.

У Ч АС Т Н ИЦ И

Обучението е подходящо за всички, които желаят да станат сватбени агенти.

Всяка

сватба

е

неповторима...

СВАТБАТА Е ЕДНО МНОГО СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ...
Планирането и подготовката му са свързани с безброй
детайли и различни
организационни дейности. Има много положителни, приятни емоции, но в същото
време има и голяма отговорност и стрес.
За да бъдете истински добър сватбен агент, Вие трябва да обичате динамичната
работа, трябва да имате отношение към детайлите, да умеете да решавате
организационни проблеми и да проявявате изобретателност при вземането на
решения.
Освен всичко това, трябва да имате опит в подготовката на тържества/събития. Това
може да бъде опит, който сте създали организирайки семейни тържества или
помагайки приятели в подготовката на техни партита.
Но, за да превърнете вашето хоби в професията на живота Ви е необходимо да
получите допълнително образование, чрез което да придобиете по задълбочени
познания за сватбения етикет и традиции, за тънкостите при организация на
специални събития, да се научите да работите ефективно с клиенти и бизнес
партньори, да се научите как да се справяте с неочаквани ситуации и още много
неща.
Всяка сватба е различна..., защото всеки път младоженците са различни, различни са
техните желания и мечти.
Подгответе се добре, за да бъдете уверени и да гарантирате качество на вашите
бъдещи клиенти.

Заповядайте на нашето обучение!

НАШИЯТ ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Обучителните методи, които ще бъдат използвани, се основават на най-съвременните
концепции за обучение на възрастни - учене, чрез действие и преживяване.
Ще се използва голямо разнообразие от обучителни техники – презентации,
симулации, сюжетно-ролеви игри, групови дискусии, работа в малки групи по казуси
от практиката и др.
Обучението се извършва в интерактивна група (14 – 18 души), с откъсване от
работната среда.

М Я С Т О
Обучението ще се проведе в Хотел “Премиер”**** - гр.

Велико Търново, ул. “Сава

Пенев”1 - www.hotelpremier-bg.com
В АШ АТ А

И Н В Е С Т ИЦ И Я

Обучението за всеки участник възлиза на стойност - 532лв./ човек за записалите и платили
до 28 Септември и 589 лв./човек. за записалите и платили не по-късно от 31 Октомври.
Посочената по-горе такса е промоционална и включва осигуряването от изпълнителите –
”Приказен ден” ООД и Alicorn-Consult Ltd. на обучителна зала, настаняване, два обяда и
една вечеря; печатни материали за еднократна употреба и такива оставащи за
обучаваните.
Таксата следва да бъде преведена, не по-късно от 28 Октомври 2007г., в офиса на
“Приказен ден”ООД или по банков път - Интернешънъл Асет Банк АД, Титуляр: “Приказен
ден”ООД. BIC: IA BG BGSF, IBAN: BG 75IABG 9470 10 01 88 61 00. Основание за плащане:
такса обучение.
П Р ИЕ М

В

П Р ОГ Р АМ АТ А

Поради спецификата на темата и с оглед спазването на професионалните стандарти за
добра практика, преди включване в групата с всички кандидати ще бъде проведено
предварително събеседване, с цел изследване на индивидуалните нужди, особености,
мотивация и очаквания от участието в обучението. Моля, попълнете и изпратете по факс:
02 989 20 23 или на е-майл: office@prikazenden.com, регистрационния формуляр (http://
www.alicorn-consult.com/Registrracion_Form_Training_Svatbeni_Agenti.pdf)

Местата

За

са

ограничени. Запишете

п ове че

и н фо р ма ц ия

и

се ДНЕС!

з а п ис ва н е :

Тел./Факс: 02 989 20 23, GSM: 0878 740 116
E-mail: office@prikazenden.com
Лице за контакт: Мариела Камбурова
http://www.prikazenden.com и http://alicorn-consult.com

Семинарът е съвместна инициатива между:

Планиране, Организиране и Творческо
проектиране на сватби и други събития
http://www.prikazenden.com, office@prikazenden.com
Тел./Факс: 02 989 2023, GSM: 0878 740 116

Подбор, Обучение, Развитие на потенциала,
Организационно и Управленско консултиране
www.alicorn-consult.com, office@alicorn-consult.com
Тел./Факс: 02 98 98 669, GSM: 0898 508 195

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВОДЕЩИТЕ ОБУЧИТЕЛИ

Мариела е управляващ партньор на “Приказен ден”ООД, професионален сватбен
консултант и организатор на тържества. Завършила е "Мениджмънт" в БългароДатски колеж ТЕМ - гр. Ботевград и "Финанси и мениджмънт" в НБУ. Има
дългогодишен опит във финансовата и търговската сфера. Работила е в големи
хотелски вериги в страната и в чужбина. Има богат опит в организацията на различни
типове тържества, включително и сватби. Много позитивна и винаги с усмивка, тя
работи много отговорно и упорито, за да реализира всяка мечта на клиентите на
„Приказен ден.
Мариела е първият български професионално обучен сватбен консултант към
Световната Асоциация за Сватбени Консултанти - "АВС". Нейните задълбочени
познания за сватбения етикет и организацията на тържества, в съчетание с отличните
й организационни умения и ефективна работа в екип, ще Ви дадат възможност да опознаете найдобрите практики в планирането на сватби и специални събития.
Агенция „Приказен ден” е водеща в сватбения бранш. Високият професионализъм и уникалният й
стил бе оценен и на престижния конкурс „Бранд мениджър на 2006 година”, където Мариела
Камбурова, представяща марката „Приказен ден”, беше номинирана в категория „Въвеждане на
нова търговска марка на пазара”.
Николета е управляващ партньор на “Приказен ден”ООД, дизайнер на сватби и
тематични тържества. Завършила е двугодишна специализация "Мода и дизайн".
Развивайки таланта и способностите си при най-добрите преподаватели по
изящни изкуства, тя с лекота съчетава цветове и материи. С усет към естетичното и
с много фантазия, тя аранжира и композира различни стилове и теми. Опитът й в
проектирането на сценични костюми за танцови формации и нестандартни
облекла за елитни столични заведения е много ценен, когато трябва от една свежа
идея да се разработи оригинално решение. Има задълбочени познания в
методите за постигане на желаната женска визия, грим и прическа.
В професионалната й практика се вписват разработване на тематични декори за
модни спектакли, музикални клипове, търговски центрове, тържествени балове и
други.

Александра е управител на „Аликорн-Консулт”ЕООД, организационен консултант
и обучител с над седем години опит в разработването и провеждането на обучения. Завършила е Психология в Нов Български Университет, „Управление и развитие на човешките ресурси” в Училище по Мениджмънт, както и професионална
квалификация „Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение” към Международно висше бизнес училище – Българо-датски бизнес департамент.
Александра специализира вече седем години в областта на дълбинната психотерапия към “К.Г.Юнг” Институт в Цюрих, Internal Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of
Analytical Psychology in Eastern Europe, съвместно с Българско общество “К.Г.Юнг”. Основните теми в
обучителната й практика са свързани с организационно развитие; управление на промяната; развитие
на комуникативни и презентационни умения; мотивация; изграждане и развитие на екипи, развитие на
умения за разрешаване на проблеми и конфликти, развитие на лидерски и мениджърски умения, развитие на умения за продажби и др.
Член е на Българската Асоциация по Управление и Развитие на Човешките Ресурси (БАУРЧР), Дружеството на Психолозите в България (ДПБ) и част от Управителния съвет на Българско Общество по Аналитична Психология Карл Густав Юнг.

ПРОГРАМА

ДЕН 1 - 10.11.2007 (Събота)
Отваряне на обучението - Добре дошли...

10:00 - 10:45

Запознаване; Формулиране на очакванията от обучението;
Представяне на модела на работа, целите и програмата на обучението;
Ролята на сватбения агент - действителни факти.

10:45 - 11:25
11:25 - 11:40 (Кафе-пауза)

Как да стартираме собствен бизнес като сватбен агент?

11:40 - 13:00

Как да изготвим бизнес план, маркетинг и реклама на своята дейност;?
Как да изграждаме и развиваме мрежа от добри бизнес партньори?
13:00 - 14:30 (Обяд)

Сватбен етикет и традиции
Какви да сватбените традиции в България и по света?

14:30 - 15:30
15:30 - 16:00

Какъв е сватбения етикет?
16:00 - 16:15 (Кафе пауза)

Как да планираме и организираме сватба – Част 1
Затваряне на деня - рефлексия върху постигнатото

16:45 - 17:45
17:45 - …...

ДЕН 2 - 11.11.2007 (Неделя)
10:00 - 10:15

До къде стигнахме и накъде вървим?
Как да планираме и организираме сватба – Част 2

10:15- 11:15
11:15 - 11:30 (Кафе пауза)

Кои са важните елементи за стила на сватбата?
Украса, цветя, покани, подаръци и други декоративни елементи
Общуване и личност
Ефективната комуникацията – ключов фактор за успеха на сватбения агент
Междуличностни взаимоотношения
Как да общуваме с клиентите и партньорите си – анализ на индивидуалните
възприятия, предпочитания и реакции

11:30 –12:30

12:30 - 14:00 (Обяд)
14:00 - 15:30
15:30 - 15:45 (Кафе пауза)

15:45 - 17:45

Затваряне на обучението
17:45 - ….

Рефлексия - “Моите постижения...”

