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Przekraczanie nawyków sprzedażowych i  inicjowanie nowych zasad w  oparciu 
o najlepsze techniki sprzedaży oraz wartości brafittingu.

Nauczysz się nowych sposobów komunikacji z klientem i wzbudzania potrzeby zakupu, 
które prowadzą do zamknięcia procesu sprzedażowego
Dowiesz się, jakie nawyki w obsłudze są najczęstszą przyczyną braku finalizacji zakupów
Odkryjesz najlepsze metody aktywnego słuchania, które są skuteczne w rozmowie oraz 
pomagają w określeniu potrzeb klienta
Poznasz konkretne techniki prezentacji produktu i komunikacji utrwalające decyzję 
zakupu na wszystkich etapach sprzedaży 
Nauczysz się tworzenia pozytywnych, a przede wszystkim trwałych więzi z klientem, 
dzięki którym zyskasz jego lojalność i powrót 
Zbudujesz silniejszą pozycję firmy, zwiększysz sprzedaż oraz wyprzedzisz konkurencję 
przez wprowadzenie wysokich standardów obsługi klienta 

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich osób aktywnych w branży bieliźnianej, zajmujących się sprzedażą 
asortymentu bieliźnianego, kostiumowego i pończoszniczego, chcących rozwinąć swoje umiejętności oraz lepiej 
poznać potrzeby klienta. 

JAK SKUTECZNIE SPRZEDAWAĆ BIELIZNĘ?
Termin: 25 luty 2017 (sobota), Łódź
Start: 10:00-18:00

OFERujEmy:

8 godzin szkolenia 
Grupa wsparcia tylko dla uczestników szkolenia
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT:  1000 zł (przerwy kawowe, lunch)

REZERWAcjA mIEjSc:
50% kosztów szkolenia (500 zł) do dnia 
15 stycznia 2017 r.  Pozostała kwota płatna
do dnia 10 lutego 2017 r.

ZApISy:
szkolenia@dobrakreacja.pl
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Najważniejsze konstrukcje i techniki dopasowania bielizny. Ćwiczenia prowadzące 
do rozwoju umiejętności brafittingowych oraz podejmowania działań sprzedażowych.

Zdobędziesz umiejętność kompleksowej obsługi klienta sklepu bieliźnianego zarówno w 
aspekcie doboru bielizny, jak i sprzedaży produktu
Poznasz podział biustonoszy pod kątem krojów oraz funkcji na podstawie aktualnej 
oferty marek polskich i zagranicznych
Dowiesz się, jaka jest anatomia gruczołu piersiowego i jej wpływ na wybór konstrukcji 
biustonosza 
Zyskasz praktyczne umiejętności brafittingowe od zasad mierzenia przez wybór 
właściwego rozmiaru oraz konstrukcji biustonosza do typu piersi
Poznasz dokładną budowę biustonosza i dowiesz się, na które elementy zwrócić uwagę 
podczas brafittingu
Nauczysz się w praktyce przeliczania rozmiarów bielizny pomiędzy różnymi systemami, 
m.in. europejskim, brytyjskim, francuskim
Otrzymasz narzędzia do sprawnej komunikacji z klientką w przymierzalni oraz w trakcie 
procesu sprzedaży 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności brafittingowe lub rozpoczynają 
pracę w sklepie z bielizną.  

MISTRZYNI BRAFITTINGU I stopień (szkolenie dwudniowe) 
Termin: 25–26 marca 2017 roku (sobota-niedziela), Łódź
Start: 10:00-18:00

OFERujEmy:

16 godzin szkoleń i warsztatów
Certyfikat brafittingu
Konsultacje indywidualne
Grupa wsparcia tylko dla uczestników szkolenia
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT:  1200 zł (przerwy kawowe, lunch)

REZERWAcjA mIEjSc:
50% kosztów szkolenia (600 zł) do dnia 
12 lutego  2017 r.  Pozostała kwota płatna
do dnia 6 marca 2017 r.

ZApISy:
szkolenia@dobrakreacja.pl

Copyright © Dobra Kreacja 2016



Obszerna prezentacja brafittingowa bestsellerów oraz nowości bieliźnianych 
dostępnych na rynku wraz z najważniejszymi zasadami ich ekspozycji w sklepie. 

Poznasz najlepsze konstrukcje bielizny polskich i zagranicznych marek, które są 
niezbędne dla skutecznej sprzedaży oraz zrealizowania potrzeb klientek
Zdobędziesz konkretną wiedzę o ich cechach,  zasadach dopasowania oraz korzyściach 
z użytkowania 
Dowiesz się, dla jakich typów biustów, w jakich rozmiarach i dlaczego są polecane
Nauczysz się, jak prawidłowo zaprojektować powierzchnię sklepu z bielizną 
z uwzględnieniem położenia przymierzalni, kas oraz ciągów komunikacyjnych
Otrzymasz praktyczną wiedzę jak zwiększyć sprzedaż przez właściwą ekspozycję 
produktów w cenach regularnych, promocyjnych oraz nowości 
Nauczysz się tworzenia witryny sklepowej,  która wzmocni zainteresowanie klienta

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich osób aktywnych w branży bieliźnianej, zajmujących się sprzedażą 
asortymentu bieliźnianego, kostiumowego i pończoszniczego, chcących rozwinąć swoje umiejętności oraz lepiej 
poznać potrzeby klienta. 

TWÓJ SKLEP Z BIELIZNĄ
Termin: 22 kwietnia 2017 (sobota), Łódź
Start: 10:00-18:00

OFERujEmy:

8 godzin szkolenia 
Grupa wsparcia tylko dla uczestników szkolenia
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT:  1500 zł (przerwy kawowe, lunch)

REZERWAcjA mIEjSc:
50% kosztów szkolenia (750 zł) do dnia 
12 marca 2017 r.  Pozostała kwota płatna
do dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZApISy:
szkolenia@dobrakreacja.pl
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Pogłębiona analiza metod dopasowania bielizny z uwzględnieniem indywidualnych cech budowy 
anatomicznej klientek. Praktyczne zapoznanie z ofertą bielizny specjalistycznej i funkcjonalnej 
polskich oraz zagranicznych marek.

MISTRZYNI BRAFITTINGU II stopień (szkolenie dwudniowe)
Termin: 27-28 maja 2017 (sobota-niedziela), Łódź
Start: 10:00-18:00

Poznasz autorską analizę typów kobiecych sylwetek opracowaną na podstawie wiedzy 
i doświadczenia brafittingowego Katarzyny Sałaty dla właściwego dobrania konstrukcji do 
potrzeb biustów
Nauczysz się samodzielnej oceny rodzaju sylwetek pod kątem szerokości żeber, poziomu 
osadzenia biustu i cech anatomicznych klatki piersiowej 
Dowiesz się, które konstrukcje najlepiej jest zastosować dla określonych typów piersi, biorąc 
pod uwagę również wiotkość skóry, wielkość gruczołu piersiowego, asymetrie lub anomalie
Otrzymasz dokładną analizę konstrukcji bielizny pod kątem szerokości i długości fiszbin, 
wysokości mostka, rozstawu ramiączek oraz ich wpływu na poziom dopasowania biustonosza
Zdobędziesz aktualną wiedzę o ofercie bielizny funkcjonalnej m.in. sportowej, do karmienia, 
bezfiszbinowej oraz specjalistycznej – dla amazonek, osób starszych i z dysfunkcjami narządów 
ruchu
Dowiesz się, jakie są metody jej dopasowania i na co zwrócić uwagę oceniając jej dobór
Ćwicząc warsztatowo w praktyce utrwalisz nowe wiadomości, rozwiniesz wysokie umiejętności 
brafittingowe oraz zdolności w obsłudze klientek
Zbudujesz swój autorytet jako ekspertki brafittingu i osiągniesz wyjątkową pozycję na rynku

OFERujEmy:

16 godzin szkoleń i warsztatów
Certyfikat brafittingu
Konsultacje indywidualne
Grupa wsparcia tylko dla uczestników szkolenia
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT:  1500 zł (przerwy kawowe, lunch)

REZERWAcjA mIEjSc:
50% kosztów szkolenia (750 zł) do dnia 
16 kwietnia  2017 r.  Pozostała kwota płatna
do dnia 8 maja  2017 r.

ZApISy:
szkolenia@dobrakreacja.plSzkolenie jest wyłącznie dla osób, które wzięły udział w kursie Mistrzyni Brafittingu (I stopień) oraz po konsultacji 

dla osób uczestniczących w szkoleniach indywidualnych dla sklepów, które prowadziła firma Dobra Kreacja.  
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szkolenia@dobrakreacja.pl 
www.DobraKreacja.pl
tel.  + 48 501 270 506

facebook.com/DobraKreacja

NAPISZ LUB ZADZWOń, JEśLI ChCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SZKOLEń ORAZ WSPÓŁPRACY!

Prowadzenie: Katarzyna Sałata – jedna z najbardziej znanych trenerek brafittingu, ekspertka i konsultantka w zespołach 
projektowych działów bielizny. Specjalistka w  szkoleniach z  zakresu konstrukcji, technik dopasowania oraz sprzedaży 
bielizny dla producentów, hurtowni i  sklepów związanych z  branżą bieliźnianą w  kraju oraz za granicą. Zaangażowana 
w aktywną pomoc amazonkom. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Dobra Kreacja. 
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