2022
SZKOLENIA
GRUPOWE

ODKRYJ NOWY POZIOM DETAILINGU

PRZYGOTOWAŁ:
MACIEJ SOUCZEK
właściciel

WWW.SOUCZEK-DETAILING.COM

OFERTA

FIRMA

To dla nas coś więcej niż pasja!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie i cały czas się
szkolimy, potwierdzając to kolejnymi certyfikatami.
Jesteśmy jedną z nielicznych firm, w której korzystamy
z
własnych,
opracowanych
i
wielokrotnie
przebadanych kosmetyków i powłok ceramicznych.
Kompleksowo zajmiemy się Twoim autem. Mamy
pewność, że każde auto, które wyjeżdża z Naszego
studia jest zrobione w 100%.

SZKOLENIA GRUPOWE

Szukasz pomysłów na biznes? Bądź prowadzisz firmę
związaną z auto kosmetyką i chciałbyś podnieść swoje
kwalifikacje? Od ponad 8 lat prowadzimy warsztaty
szkoleniowe i możemy Tobie pomóc!

WYŚLIJ DO NAS WIADOMOŚĆ
Jeśli nurtuje Cię jakieś pytanie bądź nie masz wystarczającej wiedzy na
temat tego co robimy, z chęcią rozwikłamy każde Twoje wątpliwości. Wal
do nas śmiało, a my odpowiemy na Twoje zapytanie, tak szybko jak to
tylko możliwe!
BIURO@SOUCZEK-DETAILING.COM
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SZKOLENIA GRUPOWE
Firma Souczek Detailing jest topową firmą zajmującą się
szkoleniami przyszłych wrapperów, detailerów, tinterów.
Głównym naszym założeniem podczas procesu szkoleń jest
przekazanie maksymalnie dużej ilości wiedzy, by kursant
opuszczając naszą firmę był w 100% zadowolony. W naszej ofercie
znajdą Państwo szkolenia indywidualne jak i grupowe. Nasz
doświadczony trener odpowiednio zadba o cały przebieg
szkoleniowy teoretyczny jak i praktyczny. Zapewniamy również
po szkoleniu pełen kontakt kursanta z trenerem.
Specjalizujemy się w szkoleniach:
Detailing: korekty lakieru,
ochronnymi, detailing wnętrz
Aplikacja folii ochronnej PPF
Aplikacja folii do zmiany koloru
Przyciemnianie szyb

zabezpieczenia

CENA 3 DNIOWEGO SZKOLENIA GRUPOWEGO:
2000 PLN / OS.

powłokami
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SZCZEGÓŁY SZKOLENIA
DZIEŃ 1 (8h)
- szkolenie z zakresu detailingu ( mycie, korekta lakieru, powłoki)
DZIEŃ 2 (8h)
- szkolenie ze zmiany koloru auta foliami
DZIEŃ 3 (8h)
- szkolenie z aplikacji folii ochronnej PPF

MYCIE DETAILINGOWE
Zabieg mycia składa się z wieloetapowego procesu w pełni
bezpiecznego dla lakieru. Jest to proces, który przygotowuje
auto do każdej następnej pracy np. korekty lakieru czy zmiany
koloru. Można powiedzieć, iż jest to najważniejszy proces w
auto detailingu. Jeśli na tym etapie pominiemy pewną
czynność, z góry jesteśmy na przegranej pozycji, a dalsza usługa
nie będzie tak jakościowa, jak byśmy tego chcieli.
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KOREKTA LAKIERU
Każdy lakier z biegiem czasu, traci sw j blask a co za tym idzie, po
dłuższej eksploatacji, powstają liczne zarysowania, hologramy czy
też odpryski. Oczywiście, nic straconego, ponieważ wszystkie
powłoki lakiernicze da się naprawić lub nawet doprowadzić do
stanu fabrycznego. Przy użyciu właściwych materiał w oraz
doborze odpowiednich technik, jesteśmy w stanie spełnić
Państwa oczekiwania. Gwarantujemy, że po naszym szkoleniu
zdobędziesz wiedzę, kt ra pozwoli Ci na samodzielne rozpoczęcie
prac zar wno polerką dual-action jak i rotacyjną. Dobrze
wykonana korekta lakieru to 90% sukcesu przed aplikacją
powłoki ceramicznej. Żle wykona, skutkuje słabszym efektem .
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APLIKACJA POWŁOK
Produkowane dzisiaj samochody, posiadają
lakiery na bazie wody co znacznie obniżyło
ich odporność na zarysowania, a nowe przepisy
znacznie ograniczyły grubość powłoki lakierniczej.
Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu wysokiej jakości
powłoką ceramiczną, lakier zyskuje dodatkową ochronę. Powłoka
ceramiczna, tworzy barierę ochronną na lakierze, dzięki której
lakier staje się twardszy i bardziej odporny na mikrozarysowania
powstające przy nieodpowiedniej pielęgnacji auta. Grubość
powłoki ceramicznej położonej na lakierze, zwiększa się w
granicach od 2 do nawet 12 μm, dzięki czemu lakier nie jest
narażony na wżeranie się owad w czy ptasich odchodów.
Najlepiej widocznym efektem jest niesamowita hydrofobowość
co sprawia, że do auta przywiera znacznie mniej brudu. Ogromną
zaletą jest łatwiejsze mycie samochodu, nie wspominając o
piorunującej szklistości oraz gładkości lakieru. Po takim zabiegu,
nikt nie przejdzie obok Waszego pojazdu obojętnie a jego
wartość znacznie się zwiększy W naszym salonie, stosujemy
powłoki ceramiczne najwyższej jakości - GENESIS. Po szkoleniu
ukończonym w naszym studio możesz również zostać naszym
akredytowanym partnerem i dostać wyłączność na swoje miasto
na stosowanie tych niesamowitych produkt w. Na szkoleniu
pokażmy Ci jak aplikować powłoki na lakier, felgi i szyby,
podzielimy się również z Tobą informacjami które latami
zdobywaliśmy.
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ZMIANA KOLORU
Czasy, w których raz na zawsze byłeś
związany z jednym kolorem auta przez
cały okres jego użytkowania, odeszły do lamusa.
Zmiana koloru auta folią, jest dzisiaj najlepszym
rozwiązaniem w przypadku kiedy kolor Naszego auta,
już się nam opatrzył lub gdy kupując nowe auto, w
dostępnej palecie, nie ma koloru, który nam się podoba.
Obecna folia posiada właściwości dzięki którym sprosta
naprawdę trudnym warunkom eksploatacji, gdzie brud, słońce
czy szczotki myjni są na porządku dziennym. Do wyboru mamy
folię jednobarwną, która spełnia walory czysto estetyczne lub
pełnokolorowa najczęściej wykorzystywana jako tuning optyczny
dla osób prywatnych lub jako grafika reklamowa w przypadku
firm. Folie do zmiany koloru auta, pozwalają ujednolicić flotę
samochód w firmowych. Skorzystaj z naszej oferty szkoleń i
zostań projektantem aut!
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FOLIE OCHRONNE
Dlaczego warto zabezpieczyć lakier folią
ochronną? Głównym zamysłem wprowadzenia
folii ochronnych na rynek, było zachowanie nowości
lakieru przez co najmniej kilka lat. Samochód po
oklejeniu, nie traci na wyglądzie, a co więcej, folia pogłębia
jego kolor i podbija połysk. Folie ochronne, stanowią realną
tarczę, chroniącą lakier i inne elementy przed zarysowaniami,
odpryskami oraz zmatowieniami. Są też odporne na chemię
samochodową i większość rozpuszczalnik w. Dodatkowo, przy
wyborze folii samoregenerującej, drobne zarysowania zabliźniają
się pod wpływem ciepła. Wystarczy wystawić folię na słońce,
polać ciepłą wodą lub zagrzać za pomocą opalarki, a rysy
zaczynają zanikać w oczach. Podczas szkolenia i aplikacji folii
ochronnych, korzystamy z topowych produkt w renomowanych
marek: Premium Shield, STEK, Xpel, UPPF, Rivashield, GSWF, 3M,
Avery. Na szkoleniu pokarzemy Ci jak oklejać za pomocą brytu
folii, a także wykrojników. W przeciwieństwie do konkurencji
szkolimy na całych pojazdach i aplikujemy folie na takie elementy
jak: maska, zderzak, lampy, błotniki. Szkolenie pokazuje od A do Z,
jak okleić auto foliami PPF czyli prace zaczynamy od
przygotowania auta do aplikacji folii, omawiamy produkty i
narzędzia niezbędne do montażu oraz samą aplikację. Następnie
pod okiem trenera zaczynasz sam zabezpieczać elementy foliami
PPF, nasz trener na bieżąco koryguje Twoje błędy i pomaga Ci z
klejeniem. Jesteśmy zdania, iż nauka poprzez czystą praktykę to
najlepsza droga do sukcesu!
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WIĘCEJ INFO
W cenę wliczone są 3 dni szkolenia (24h),
nocleg w hotelu ze SPA wraz ze
śniadaniami (AVIATOR Szybowcowa 41,
26-001 Masłów Pierwszy) oddalonym od naszego
studia zaledwie 3 km oraz catering w naszym studio.
Po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje od nas
imienny CERTYFIKAT. Szkolenie prowadzi 3
wykwalifikowanych trenerów, każdy z innego zakresu
szkolenia. W szkoleniu bierze udział maksymalnie 15 osób
z podziałem na trzy grupy po 5 osób. Ilość osób zależy
od zakupionych wejściówek. W przypadku zbyt małej ilości
osób zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu.
Przed kliknięciem "KUP TERAZ"prosimy o kontakt telefoniczny!
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