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Cześć, jesteś na naszej stronie, wiec zakładamy, że
interesujesz się aranżacją wnętrz i chcesz u nas rozpocząć
profesjonalną naukę projektowania wnętrz, dekoracji
wnętrz lub home stagingu. A może chcesz rozwijać swoje
kompetencje razem z nami, wybierając inne nasze kursy i
warsztaty z oferty "interiors".
Chcesz rozpocząć swoją przygodę z profesjonalnym
projektowaniem - to świetny wybór!  Rynek nieruchomości
to wciąż dynamiczna i rozwijająca się branża w Polsce i
każdy może znaleźć w niej zawodową niszę.

Na rynku jest wiele kursów, dlaczego właśnie miałbyś
wybrać nasze?

Poznaj nas i zobacz co nas wyróżnia.
Wejdź z nami do świata designu !

MYŚLISZ O ZMIANCH
ZAWODOWYCH?



Jesteśmy instytucją szkoleniową, która od 13 lat prowadzi zawodowe
kursy z zakresu DESIGNU WNĘTRZ : m.in: projektowania wnętrz,
dekoracji i stylizacji wnętrz, home stagingu, fotografii wnętrz,
projektowania w programie Archicad , itp.

Proponowane przez nas kursy gwarantują wysoki poziom nauczania,
fachową kadrę oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Kadrę
stanowią ludzie dla których projektowanie i design jest więcej niż
sposobem na życie, jest ich wielką pasją.
Cały czas jesteśmy nastawieni na nasz i wasz rozwój  - dostosowujemy
swój program szkoleniowy do potrzeb rynku i klienta. 

Nasze motto, które nam przyświeca od lat to „nauka poprzez praktykę”.
Dzielimy się z Wami doświadczeniem, aby po naszych szkoleniach można
było myśleć o zawodowych planach i rozwoju.

WITAMY W EDUCONCEPT



CO NAS WYRÓŻNIA ?

SZKOLIMY Z PASJĄ. PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KURSANTA

SZKOLIMY OD 2010 ROKU - MAMY WYSOCE WYKSZTAŁCONĄ I DOŚWIADCZONĄ KADRĘ WYKŁADOWCÓW  

NASZE KURSY DAJĄ REZULATY.  ABSOLWENCI PO SZKOLENIACH DZIAŁAJĄ W BRANŻY
WNĘTRZ. PROWADZĄ WŁASNE FIRMY. 

DAJEMY WSPARCIE PO SZKOLENIU. MENTORING. GRUPY DYSKUSYJNE.
ORAGNIZUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA I SPOTKANIA DLA ABSOLWENTÓW. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI WNĘTRZARSKIMI. NEGOCJUJEMY DLA WAS LESZPE RABATY. SYSTEMY
LOJALNOŚCIOWE, DARMOWE SZKOLENIA, PRÓBNIKI, ITP.

POSIADAMY DOBRE OPINIE NA TEMAT NASZYCH SZKOLEŃ WYSTAWIONE PRZEZ ABSOLWENTÓW ORAZ
PRACOWNIKÓW FIRM. 

LUBIMY BYĆ PROFESJONALNI. POSIADAMY CERYFIKAT JAKOŚCI  ISO 9001:2015 

JESTEŚMY WPISANI DO REJESTRU INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH : NR 2.14/00031/2022

OFERUJEMY MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA 



NASZE SZKOLENIA SĄ DEDYKOWANE BRANŻY WNĘTRZARSKIEJ  
SPRAWDŹ W JAKIM ZAKRESIE MOŻESZ SIĘ U NAS PRZESZKOLIĆ !

MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ PROGRAM DLA CIEBIE - SZYTY NA MIARĘ.

1.0
2.0

SPRAWDŹ  TERMINY

https://educoncept.pl/kursy/
https://educoncept.pl/kursy/
https://educoncept.pl/kursy/


czasami UP prosi o napisanie
uzasadnienia do wniosku o szkolenie –
po co Tobie takie szkolenie ?

przemyśl i uzasadnij swój wniosek.
Urzędnicy sprawdzający wnioski lubią
osoby przedsiębiorcze i zdecydowane

Jeśli masz problemy z  napisaniem
takiego uzasadnienia, skontaktuj się 

        na zmiany zawodowe . 

       z nami.  Pomożemy.

zgłoś się do swojego Urzędu Pracy
lub zadzwoń do wydziału szkoleń UP 
 i dowiedz się czy są środki na
dofinansowania do szkoleń
indywidualnych.

warunkiem ubiegania się o środki jest
zarejestrowanie się jako bezrobotny  

kwota dofinansowania do szkoleń
może być różna, zależy od projektów
w UP (przykładowo od 4 do 16 tys. zł)

można łączyć szkolenia

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA
SZKOLENIE Z URZĘDU PRACY

KONTAKT DOKUMENTY UZASADNIENIE

zgłoś się do swojego UP  lub jeśli jesteś
już zarejestrowany, porozmawiaj o
możliwościach dofinansowania ze swoim
doradcą zawodowym.  Przedstaw  mu
swój  pomysł na siebie. Lubią rozmawiać
z przedsiębiorczymi osobami.

poproś urzędnika o dokumenty do
wypełnienia

jeśli potrzebujesz informacji do wniosku 
 nt. naszego szkolenia - skontaktuj się z
nami.



e-mail szkolenia@educoncept.pl

www www.educoncept.pl

telefon GOSIA  +48 505 915 190 
ALINA   +48 889 017 130

adres siedziby Warszawa, ul. Duchnicka 3,  bud. 5

KONTAKT

WARSZAWA GDAŃSKKATOWICE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dofinansowań do kursów, potrzebujesz
dodatkowych informacji, wyjaśnień lub po prostu potrzebujesz naszego wsparcia - nie
wahaj się  - zgłoś się do nas. 

powodzenia !

mailto:szkolenia@educoncept.pl
http://www.educoncept.pl/
tel:+48505915190
tel:+48889017130

