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O NAS
Pracownia

„FloArt”

to

firma,

która

działa

na

terenie

Mińska Mazowieckiego, Warszawy i okolic.
Cechują nas trzy obszary działania:
Florystyczny - z pasją i zaangażowaniem przygotowujemy oryginalne
dekoracje kwiatowe na śluby, wesela, chrzciny oraz inne imprezy
okolicznościowe. Dekorujemy wnętrza kościołów, firm, restauracji, hoteli
oraz innych instytucji.
Artystyczny - w naszej ofercie znajdą Państwo m. in. własnoręcznie
wykonaną biżuterię artystyczną, zaproszenia i kartki okolicznościowe,
wyroby z filcu czy bukiety z lizaków i cukierków.
Florystyczno-Artystyczny

-

organizujemy

warsztaty

florystyczno-

artystyczne dla dzieci, dorosłych i firm.
Odnosząc się do pierwszego i ostatniego obszaru naszej działalności
chciałabym zachęcić Państwa do współpracy z naszą firmą.
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DEKORACJE KWIATOWE
Wykonujemy kompozycje weselne i okolicznościowe, dekoracje recepcji i biur
oraz inne aranżacje kwiatowe.
Naszą firmę cechuje profesjonalizm i zaangażowanie – znajduje to odzwierciedlenie w
wykonywanych przez nas dekoracjach. Dzięki naszemu poczuciu estetyki zadbamy
o piękny i elegancki wygląd Państwa restauracji. Każdy Państwa klient poczuje się
wyjątkowo w udekorowanym przez nas wnętrzu.
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Przy każdej dekoracji staramy się dbać o najmniejszy szczegół dzięki czemu
nasz

wystrój

pozostanie

na

długo

w

pamięci

Państwa

klientów.

Zwiększymy tym samym szansę na pozyskanie przez Państwa większej
ilości klientów.
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Każdą kompozycję dostosowujemy do charakteru dekorowanego wnętrza.
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Na

życzenie

możemy
z

Państwa
wykonać

imionami

gości,

klientów
winietki
tablicę

z rozplanowaniem stołów, prezenciki
dla gości czy kokardy na pokrowce
(w dowolnie wybranej kolorystyce).
Wzbogacimy tym samym Państwa
ofertę kierowaną do klientów.

7

8

WARSZTATY DLA DZIECI
Prowadzone przez nas warsztaty obejmują wykonywanie artystycznych i oryginalnych
prac. Tematy zajęć obejmują np. naukę szycia, filcowanie na mokro, decoupage, tworzenie
biżuterii czy ozdabianie przedmiotów metodą scrapbookingową.
Nasze zajęcia nie tylko zapewniają wiele radości, ale również wprowadzają dzieci w świat
artystyczno-kwiatowy.

Uczestnicy mają okazję poznać ciekawe techniki florystyczne,

które można wykorzystać do dekoracji domu lub zabawy. Wraz z dziećmi wykonujemy
stroiki czy kompozycje okolicznościowe.
Tematykę warsztatów dostosowujemy do wieku uczestników.

8

9

Zajęcia są doskonałym dodatkiem do niedzielnego obiadu czy urozmaicenia
danej uroczystości. Możliwość uczestniczenia dzieci Państwa klientów
w takich zajęciach podniesie Państwa wizerunek w oczach osób
ceniących prorodzinne podejście do klienta. Zachęcimy tym samym,
by dorośli chętnie odwiedzali Państwa restaurację wraz z dziećmi.

Warsztaty prowadzone są przez osobę
posiadającą dyplom magisterski
z pedagogiki (specjalizacja: animacja
społeczno-kulturowa) oraz ukończony kurs
florystyczny
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WARSZTATY DLA DOROSŁYCH I FIRM
Wykorzystując nasze doświadczenie prowadzimy warsztaty dla osób indywidualnych
lub dla grup zorganizowanych. Zapewniamy dobrą zabawę, relaks i integrację.
Nasze warsztaty dotyczą szeroko pojętych dekoracji florystyczno-artystycznych.
Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualny projekt zajęć uwzględniając: porę
roku, ilość uczestników, wiek uczestników, branżę, budżet oraz miejsce.
Przykładowe tematy zajęć

to: stroiki okolicznościowe, ozdoby i dekoracje

okolicznościowe, filcowanie na mokro, filcowanie na sucho, zdobienie przedmiotów
metodą decoupage, ozdabianie kartek metodą scrapbookingową, wykonywanie
kompletów biżuteryjnych w technice sutasz czy tworzenie zwykłej biżuterii.
Proponowanie klientom ciekawych zajęć zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych
oraz firm wyróżni Państwa restaurację na tle innych.
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OFERTA CENOWA
przykładowa

DEKORACJE KWIATOWE

 Kompozycja na stole Młodych: od 250 zł
 Dekoracja w niskim wazonie: od 40 zł/szt
 Dekoracja w wysokim wazonie: od 80 zł/szt
 Dekoracja ścianki za Młodymi: od 150 zł
 Inne dekoracje: do uzgodnienia

WARSZTATY DLA DZIECI
WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
WARSZTATY DLA FIRM

 25 zł/os./ 2h; okolicznościowe: 125 zł/ os./5h
 25 zł /os./ 2h; okolicznościowe: 125 zł/ os./5h
 25 zł /os./ 2 h; okolicznościowe: 125 zł/ os./5h

OFERTA CENOWA
Przy stałej współpracy

DEKORACJE KWIATOWE

 Kompozycja na stole Młodych: od 200 zł
 Dekoracja w niskim wazonie: od 35 zł/szt
 Dekoracja w wysokim wazonie: od 55 zł/szt
 Dekoracja ścianki za Młodymi: od 100 zł
 Inne dekoracje: do uzgodnienia
lub:
PAKIET I: 1 000 zł

(zakres dekoracji do uzgodnienia)

PAKIET II: 1 500 zł (zakres dekoracji do uzgodnienia)
PAKIET III: 2 000 zł (zakres dekoracji do uzgodnienia)
PAKIET IV: kwota i zakres usług do uzgodnienia
WARSZTATY DLA DZIECI
WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
WARSZTATY DLA FIRM

 25 zł/os/ 2h; okolicznościowe: 100 zł/os./5h
 25 zł /os/ 2h; okolicznościowe: 100 zł/ os./5h
 25 zł /os/ 2 h; okolicznościowe: 100 zł/ os./5h
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Powyższa wycena dekoracji kwiatowych jest

przykładowa. Z każdym Klientem

idywidualnie ustalamy styl i ilość kompozycji dostosowując je do wielkości
i charakteru danego wnętrza.
Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą ofertą.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy lub
telefoniczny, chętnie również spotkam się z Państwem osobiście.
Serdecznie zapraszam do współpracy
Edyta Jaworska
Pracownia Florystyczno-Artystyczna „FloArt”

ul. Warszawska 71
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 535-299-209
e-mail: info@floart.eu
www.floart.eu
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