עיצוב והפקת אירועים
רוצה להיות מעצב/ת ? רוצה להפיק אירוע? רוצה ללמוד את תחום
ניהול אירועים? ולקבל תעודת מעצב ומפיק אירועים ?
הגעת למקום הנכון !
מכללת ורצברגר בעלת נסיון של למעלה מ  40 -שנה !
לנו יש את הידע ..הפתרונות והמסלול שיהפוך אתכם:

<< למעצבי ומפיקי אירועים מהשורה הראשונה
מה נלמד בקורס:
איך להפיק אירועים פרטיים  /עסקיים  /מוסדיים
איך לעצב מזנון  /בר
איך לנהל אירוע ולבחור קונספט מתאים בהתאם לדרישת הלקוח!
הכרת האירועים לסוגיהם :
< אירועים פרטיים  -בריתות ,בר מצווה ,ימי הולדת ,מסיבות רווקים,
חתונות ,עיצובים יחודיים לחגים ועוד..
< אירועים עסקיים/מסחריים  -כנסים ,תצוגות ,אירועי השקת מוצר ,תערוכות,
אירועי חברה וכל אירוע אחר בעל אופי עיסקי
< אירועים המוניים  -פסטיבלים ,הפקות חיצוניות ועוד..
< אירועים ממלכתיים וציבוריים  -עבודה מול עיריות ,ימי עצמאות ועוד..
בקורס קיים שילוב מנצח בין לימודי העיצוב ללימודי ההפקה שהינם חלק בלתי נפרד מהאירוע...
ומה עוד נלמד בקורס:
<בניית קונספט בהתאם לסוג האירוע
<תמחור ותיקצוב האירוע
<עיצוב האולם )במבנה  /חיצוני(
<עיצוב שולחן בר ,עיצוב חיצוני ופנימי
<עיצוב דלפקים ומזנונים
<עיצוב פינות תצוגה ,עיצוב חופות
<סיור ספקים  -והכרת הספקים השונים
<שיעורי איבזור ותפאורה
<שזירת פרחים  -שילובי הפרחים באירוע
<קייטרינג ומסעדנות  -איך בוחרים מנה
<כתבי כמויות להסעדה ולאירוע
<הסדרי ביטחון ובטיחות
<שלטי הכוונה  -מפות הכוונה והגעה
<הפקת הזמנות
<איך לשווק את עצמך?
<תפקיד המפיק  -וכיצד להפעיל צוותים
<הקמת צוותים בחירתם והגדרת משימות
<"הכל כתוב" – חשיבות החוזה החתום
<הכנת עבודת פרויקט
<הכנת תיק מעצב

מידע כללי לגבי לימודי עיצוב והפקת אירועים-
אז חשבתם שלהיות מעצבי אירועים זה קל ?
רק לעצב את החופה וללכת ? אז זהו שלא !!
מעצבי אירועים נדרשים להיות מקצועיים ביותר ,לדעת להיות צעד
אחד לפני כולם.
כמובן שלדעת את רזי העיצוב ולהתאים את הטעם העיצובי בהתאם
לדרישת הלקוח -זה הבסיס להתקשרות )קודם כל לוקחים אתכם על
מנת לעצב/לנהל את האירוע ,(..אבל גם לפקח על מה שנעשה ,להיות
ללקוח לסמן ימיני ,להצביע על כל מקום שעלולה להתעורר בעיה,
להציע חלופות ,להיות מספיק מקצועי ,אמין ואמיתי והכל בכדי
שהאירוע יעבור בשלום ,בהתאם לדרישת הלקוח!
בקורס עיצוב והפקה במכללת ורצברגר ניתן דגש הן על האירועים הפרטיים והן על האירועים העיסקיים,
לקראת סוף הקורס תוכלו לדעת איפה אתם עומדים ,מה מתאים לכם יותר ובהתאם לכך תוכלו להתחיל
ולשווק את עצמכם כמעצבים ומנהלי אירועים -בהתאם לסוגי האירועים שמתאימים לכם ביותר ,ובהם אתם
רוצים להתמקצע!
אחד מהפלוסים בתחום זה הוא שלא חסר עבודה !
תמיד יש חתונות ,כנסים ,תצוגות ואירועי השקה ,כך שגם אם אחרי תקופה מסויימת אתם רוצים שינוי ,תמיד
תוכלו לעבור לקצב עבודה אחר ,לתחום עיצוב שונה ולשעות עבודה שונות ,בין אם מדובר באירועי לילה כגון
חתנות לבין אירועי השקה וכנסים אותם ניתן לעשות גם בשעות הבוקר  -המטרה למצוא את התחום הפרטי /
העיסקי שמתאים לכם ביותר  -ולהתמקצע בו!!
מי המרצים?
בקורס משולבים טובי אנשי המקצוע מתחומי העיצוב וההפקה והכל על מנת להקנות לכם את הידע המקצועי
הרחב ביותר!
בסיום הקורס תוענק לבוגרים תעודת  :מעצב ומפיק אירועים
שעות הקורס :
 09:30 - 12:00או לימודי אחה"צ 17:00 - 20:00 :
לימודי בוקר :
בהתאם לתוכנית הלימודים! קורס סמסטריאלי  -חצי שנה

מספר מפגשים  : 14פגישות )כולל  4סדנאות בחירה(
 3 – 5שעות לימוד  -בהתאם למפגש.
ובנוסף  6 -פגישות  3 -שעות לימוד בשזירת פרחים )אופציה – בתוספת תשלום(
סה"כ  20 :מפגשים  5 - 3 -שעות לימוד  -בהתאם לנושא
תנאי קבלה  :ראיון אישי

לפרטים נוספים והרשמה << 03-6731164
כתובתינו  :ז'בוטינסקי  28רמת גן www.wac.co.il

