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Link do produktu: https://szkolenia-hydrografika.pl/2-dniowe-szkolenie-z-hydrografiki-p-198.html

2-dniowe Szkolenie z
hydrografiki
Cena

1 800,00 zł

Opis produktu
SZKOLENIE 2-DNIOWE
JAKO PIERWSZA FIRMA W POLSCE HYDRONAUKA OFERUJE SWOIM PRZYSZŁYM KURSANTOM
KOMPLEKSOWE 2 -DNIOWE SZKOLENIA Z HYDROGRAFIKI

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z hydrografiki. Nasza oferta to możliwość kompleksowego poznania nowatorskiej metody graficznej, która
odmieni design każdego przedmiotu. Szkolenie wyposaży kursantów w niezbędną wiedzę i realne umiejętności nanoszenia grafiki metodą
hydrografiki.
Kurs składa się z dwóch bloków: rozszerzonego teoretycznego i 12 godzinnego bloku praktycznego.
2- DNIOWE SZKOLENIA TO CZAS ZGŁĘBIONEJ WIEDZY I ZWIĘKSZONA ILOŚĆ GODZIN POTRZEBNYCH DO PRACY Z HYDROGRAFIKĄ.
HYDRONAUKA ZAPRASZA NA 2-DNIOWĄ PRZYGODĘ Z DRUKIEM TRANSFEROWYM + PROFESJONALNE GRATISY

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA - CZĘŚĆ TEORETYCZNA, w tym:

-

czym jest hydrografika, działanie i sposoby zastosowania,
najczęstsze błędy, ograniczenia transferowego druku wodnego,
najważniejsze informacje o foliach, techniki plasowania na wodzie, ograniczenia, typy,
aktywator i jego charakterystyka, sposoby odpowiedniego dozowania,
metody zanurzania wraz z różnymi stopniami komplikacji,
pistolety do hydrografiki, rodzaje i wybór odpowiedniego,
przygotowanie elementu i dobór odpowiednich podkładów,
sposoby malowania i wykończeniowe prace lakiernicze,
wszystko o metodzie własnoręcznego wydruku,
własna działalność gospodarcza,
inspiracje i sposoby pozyskiwania odbiorców,
współpraca z Urzędem Pracy,
dotacje unijne

Pierwszy dzień szkolenia przewidziany jest na blok zajęć teoretycznych, które wprowadzą Państwa w najważniejsze zagadnienia i
przekażą wiedzę niezbędną do praktycznego nanoszenia wzorów graficznych. Przewidziany czas trwania części teoretycznej to 4 godziny.
Dowiecie się Państwo czym jest hydrografika. Instruktor podzieli się szczegółowymi informacjami dotyczącymi metody druku przy pomocy
transferu wodnego. Hydrografika tworzy trójwymiarowe dekoracje, przekażemy Państwu informacje na temat możliwości osiągnięcia efektów
oraz ograniczeń jakie stwarza transferowy druk wodny.
Trener podzieli się również swoimi inspiracjami, podpowie w jakich sytuacjach i na jakich przedmiotach warto stosować tę technikę, a także
gdzie szukać klientów, którzy byliby zainteresowani usługą hydrografiki. Poznają Państwo zasady pracy z filmem do hydrografiki, wpływ koloru
podkładu na efekt końcowy, sposoby prawidłowego przygotowania folii oraz jej ograniczenia, a także rozmaite metody układania jej w wodzie. W
tej technice druku niezwykle ważnym elementem jest aktywator, środek, który służy do zmiany stanu stałego folii w płynny. Opowiemy o
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sposobach pracy z aktywatorem oraz technikach jego dozowania. Przedstawimy Państwu zasady obsługi pistoletu lakierniczego.
W pierwszym dniu szkolenia zaczniemy także praktyczną część hydrograficznych warsztatów. Ćwiczenia rozpoczną Państwo
samodzielną pracą z danym elementem. Na początek kursanci będą uczyli się na przedmiotach prostych w budowie. Na ich podstawie
pokażemy jak prawidłowo dawkować aktywator, co ma kluczowe znaczenie w hydrografice. Instruktor wskaże nieprawidłowości danego
elementu, najczęstsze błędy popełniane na tym etapie przygotowań. Kursanci będą mieli okazję zapoznać się z pracą pistoletu i jego
parametrami. Pokażemy jak prawidłowo ustawić takie urządzenie. Zaprezentowane zostaną sposoby układania folii na wodzie. Ostatni etap
bloku praktycznego to przygotowanie elementu np.felgi lub innego interesującego przedmiotu, pod hydrografikę. Przygotowanie to obejmuje
samodzielną pracę kursanta tj. prawidłowe czyszczenie przedmiotu, uzupełnianie ubytków, odtłuszczanie i malowanie odpowiednim podkładem.
W TRAKCIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA ZAPEWNIAMY : KAWA, HERBATA, SOKI + DROBNY POCZĘSTUNEK, OBIADOKOLACJA

PODCZAS 2 -DNIOWEGO SZKOLENIA ZAPEWNIAMY GRATIS:

1. POBYT W HOTELU 3- GWIAZDKOWYM JAROTA (doba hotelowa), w tym

pokoje 2, 3 osobowe: TV i kablówka, łazienka z prysznicem, ręczniki, Wi-Fi, telefon

nieograniczony dostęp do aquaparku

nieograniczony dostęp do saunarium
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śniadanie

parking w cenie
* z uwagi na istniejącą sytuację pandemiczną niektóre usługi hotelu mogą być niedostępne

2. KAŻDY UCZESTNIK W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJE GRATIS:

profesjonalny kombinezon lakierniczy
przedmiot, na którym kursant samodzielnie wykonał hydrografikę, np. felga
materiały szkoleniowe w formie nośnika CD.
kupon rabatowy na box startowy do hydrografiki
certyfikat
DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA, w tym:
-

8 godzinna część praktyczna
kontynuacja pracy z elementem przygotowanym dnia poprzedniego
ćwiczenia na trudnych i problematycznych kształtach
indywidualne zanurzanie elementów w wannie
praktyczne zastosowanie folii do hydrografiki
samodzielne dozowanie aktywatora
łączenie wzorów wraz z doborem odpowiednich podkładów
przygotowanie własnej grafiki przez kursanta
samodzielny wydruk grafiki na urządzeniu drukującym
korekta błędów związanych z przygotowaniem elementu pod hydrografikę

Drugi dzień szkolenia to czas na wdrożenie w życie wiedzy teoretycznej, zgromadzonej dnia poprzedniego. Ćwiczenia odbywają się pod
okiem trenera. Przewidzieliśmy na nie cały dzień szkoleniowy, tj. 8 godzin. Łączny czas trwania warsztatów praktycznych włączając dzień
poprzedni to dwanaście godzin. Drugi dzień szkolenia to kontynuacja pracy z elementem, który kursanci przygotowali dnia poprzedniego. Krok,
po kroku przeprowadzimy uczestników przez proces nakładania grafiki metodą transferu wodnego.
Instruktor zaprezentuje tajniki druku transferowego, różne sposoby łączenia wzorów oraz maskowania. Pokażemy sposoby zanurzania różnych
elementów. W trakcie tego szkolenia będą Państwo mieli szanse przeprowadzić własne ćwiczenia na foliach, samodzielnie zanurzać przedmioty
oraz dokonywać wszystkich niezbędnych czynności do nałożenia hydrografiki. Pod okiem trenera będziecie mieli Państwo okazje stworzyć
unikalny, własnoręczny projekt, który zabierzecie ze sobą do domu.

W drugim dniu szkolenia zapoznają się Państwo również z techniką własnoręcznego wydruku folii do hydrografiki. W ramach
szkolenia będziecie mieli okazje stworzenia swojego wybranego wydruku w hydrografice. Każdy kursant ukończy szkolenie z własnoręcznie
wykonaną hydrografiką na feldze lub innym atrakcyjnym przedmiocie.
W TRAKCIE DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA ZAPEWNIAMY : KAWA, HERBATA, SOKI + DROBNY POCZĘSTUNEK, OBIAD
Szkolenie kończymy w drugim dniu hydrograficznych warsztatów, w godzinach popołudniowych (ok. godz. 17.00).
* Bezpłatne odwołanie rezerwacji terminu szkolenia jest możliwe w okresie 14 dni przed samym szkoleniem. Kwota rezerwowanego miejsca zostanie
zwrócona.
* W przypadku niezgłoszenia rezygnacji z terminu szkolenia w okresie 14 dni przed organizowanym kursem zaliczka przepada.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rezerwacja terminu: rezerwacja miejsca , Pełna opłata
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