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Zaawansowane metody dopasowania bielizny sportowej, bielizny dla kobiet karmiących 
i  bielizny protetycznej dla kobiet po mastektomii. Warsztaty z  udziałem położnej 
i doradczyni laktacyjnej, fizjoterapeutki. 

Dowiesz się, jak prawidłowo dobrać biustonosz na czas ciąży i karmienia piersią, 
uwzględniając zmiany fizjologiczne, które w tym czasie zachodzą u kobiety.   
Nauczysz się,  jak połączyć indywidualny tryb oddychania klientki oraz cechy budowy klatki 
piersiowej z dobraniem optymalnej konstrukcji bielizny specjalistycznej i funkcjonalnej.
Poznasz przyczyny bólu w piersiach oraz zmiany w układzie kostnym i mięśniowym, które 
mogą wynikać z nieprawidłowego dopasowania bielizny.
Ćwicząc z amazonkami, poznasz zasady mierzenia, sposób doboru protezy do zachowanej 
piersi oraz typu biustonosza, wkładanie protezy do kieszonki i zakładanie biustonosza 
amazonce. 
Zapoznasz się z dysfunkcjami ruchu, które mają wpływ na dopasowanie biustonosza 
i nauczysz się zasad doboru przy ograniczonej ruchomości (m.in. na ofercie bielizny bez 
fiszbin i z zapięciem z przodu).
Praktykujesz na kilkunastu markach i kilkudziesięciu produktach bielizny specjalistycznej 
oraz funkcjonalnej w pełnych setach brafittingowych.

Szkolenie jest dla brafitterek, które wzięły udział w kursie Mistrzyni Brafittingu I stopnia oraz uczestniczących 
w szkoleniach indywidualnych, które prowadziła firma Dobra Kreacja.

MISTRZYNI BRAFITTINGU II stopień (szkolenie dwudniowe) 
Termin: 20–21 października 2018 roku (sobota-niedziela), Łódź
Start: 10:00-18:00

OFERUJEMY:
16 godzin szkoleń i warsztatów
Udział ekspertów
Certyfikat brafittingu
Godzina konsultacji indywidualnych
po szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT: 
1650 zł (przerwy kawowe, lunch).
Rabat 10% przy jednorazowej wpłacie
całej kwoty do 15 września.
CZAS SPRZEDAŻY:
Od 20 sierpnia do 30 września 2018 roku.
ZAPISY:
szkolenia@dobrakreacja.pl
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Pierwsze w Polsce warsztaty brafittingowe uczące, jak pomóc przywrócić symetrię klatki 
piersiowej przy różnicy wielkości piersi od dwóch do czterech rozmiarów. Specjalistyczne 
metody doboru medycznych nakładek uzupełniających oraz biustonosza.

Dowiesz się, czym jest i z czego wynika znaczna asymetria piersi oraz zespół Polanda, 
którego objawem są nierówne piersi. 

Poznasz rodzaje medycznych nakładek uzupełniających, metody ich dopasowania i zasady 
doboru, które pomagają wyrównać wielkość piersi w sytuacji głębokiej ich różnicy. 

Nauczysz się, jaki biustonosz dobrać przy pogłębionej asymetrii i jak na jego podstawie 
określić rozmiar medycznej nakładki.

Ćwicząc z modelkami z asymetrią piersi nauczysz się w praktyce, jak pomóc brafittingowo 
kobietom zmagającym się z naturalną różnicą wielkości piersi. 

Szkolenie jest dla brafitterek, które chcą rozwijać kompetencje w kierunku doboru biustonoszy dla kobiet ze 
znaczną asymetrią piersi, operacjach oszczędzających i rekonstrukcjach piersi.

Copyright © Dobra Kreacja 2018

OFERUJEMY:
8 godzin warsztatów i wykładów
Udział ekspertów
Dyplom ukończenia szkolenia
Godzina konsultacji indywidualnych
po szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT: 
850 zł (przerwy kawowe, lunch).
Rabat 10% przy jednorazowej wpłacie
całej kwoty do 30 sierpnia.

CZAS SPRZEDAŻY:
Od 10 sierpnia do 20 września 2018 roku.
ZAPISY:
szkolenia@dobrakreacja.pl

POGŁĘBIONA ASYMETRIA PIERSI I ZESPÓŁ POLANDA
Profesjonalne uzupełnienie ubytku piersi bez ingerencji chirurgicznej. Jak dopasować 
biustonosz i wybrać medyczną nakładkę uzupełniającą? (szkolenie jednodniowe)
Termin: 19 października 2018 (piątek), Łódź
Start: 10:00-19:00



Autorski program komunikacji empatycznej i aktywnego słuchania, który jest specjalnie 
przygotowany dla obsługi klientek salonów bielizny. Narzędzia potrzebne do analizy potrzeb 
wraz z etapami sprzedaży.

Poznasz w praktyce ćwiczenia ułatwiające aktywną rozmowę z konsumentką oparte 
o zasady empatii i kody kobiecej komunikacji. 
Nauczysz się jak pytać i słuchać, aby uzyskać wartościową wiedzę o jej potrzebach 
brafittingowych. 
Zdobędziesz większą skuteczność sprzedaży, trafnie odpowiadając na potrzeby względem 
dopasowania i funkcji bielizny.
Odkryjesz, jak przekraczać bariery komunikacyjne w rozmowie z klientką.
Poznasz etapy sprzedaży wraz z ich omówieniem w kontekście aktywnej komunikacji.
Wzmocnisz własne umiejętności porozumiewania się oraz nawiązywania wartościowych 
relacji. 
Rozwiniesz efektywną sprzedaż w salonie i zbudujesz długofalowe kontakty 
z konsumentkami oparte na zaufaniu.

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich osób aktywnych w branży bieliźnianej, zajmujących się sprzedażą 
asortymentu bieliźnianego, kostiumowego i pończoszniczego, chcących rozwinąć swoje umiejętności komunikacji 
z konsumentkami.

MISTRZYNI KOMUNIKACJI I STOPIEŃ (szkolenie dwudniowe)
Termin: 12-13 maja 2018 (sobota-niedziela), Łódź
Start: 10:00-18:00
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OFERUJEMY:
16 godzin szkoleń i warsztatów
Udział ekspertów
Certyfikat brafittingu
Godzina konsultacji indywidualnych
po szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT: 
1650 zł (przerwy kawowe, lunch).
Rabat 10% przy jednorazowej wpłacie
całej kwoty do 28 lutego.

CZAS SPRZEDAŻY:
Od 2 stycznia do 10 kwietnia 2018 roku.
ZAPISY:
szkolenia@dobrakreacja.pl



Najbardziej sprawdzone techniki dopasowania bielizny. Indywidualny dobór 
biustonosza pod kątem trybu oddychania i cech gruczołu piersiowego.

Nauczysz się, które konstrukcje najlepiej jest zastosować dla określonych typów piersi, 
biorąc pod uwagę wiotkość skóry, wielkość gruczołu piersiowego, asymetrie lub anomalie.
Dowiesz się, jaka jest anatomia i rozwój gruczołu piersiowego, ich wpływ na wybór 
konstrukcji biustonosza.
Poznasz podział biustonoszy pod kątem krojów oraz funkcji na podstawie aktualnej 
oferty marek polskich i zagranicznych.
Zyskasz praktyczne umiejętności brafittingowe od zasad mierzenia z uwzględnieniem 
trybów oddychania przez wybór właściwego rozmiaru oraz konstrukcji biustonosza do 
typu piersi.
Nauczysz się w praktyce przeliczania rozmiarów bielizny pomiędzy różnymi systemami, 
m.in. europejskim, brytyjskim, francuskim. 
Ćwicząc z ekspertką zdobędziesz umiejętność kompleksowej obsługi klienta sklepu 
bieliźnianego w aspekcie doboru bielizny. 

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: 17-18 marca 2018 (sobota-niedziela), Łódź
Start: 10:00-18:00
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OFERUJEMY:
16 godzin szkoleń i warsztatów
Certyfikat brafittingu
Godzina konsultacji indywidualnych
po szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT: 
1350 zł (przerwy kawowe, lunch).
Rabat 10% przy jednorazowej wpłacie
całej kwoty do 20 stycznia.

CZAS SPRZEDAŻY:
Od 2 stycznia do 31 stycznia 2018 roku.

ZAPISY:
szkolenia@dobrakreacja.pl



Pogłębiona analiza metod dopasowania bielizny z uwzględnieniem indywidualnych 
cech budowy anatomicznej klientek. Praktyczne zapoznanie z ofertą bielizny 
specjalistycznej i funkcjonalnej polskich oraz zagranicznych marek.

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.
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.

Szkolenie 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.

MISTRZYNI BRAFITTINGU II stopień (szkolenie dwudniowe) 
Termin: 17–18 luty 2018 roku (sobota-niedziela), Łódź
Start: 10:00-18:00

OFERUJEMY:
16 godzin szkoleń i warsztatów
Udział ekspertów
Certyfikat brafittingu
Godzina konsultacji indywidualnych
po szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Rabat 10% na pozostałe szkolenia

KOSZT: 
1650 zł (przerwy kawowe, lunch).
Rabat 10% przy jednorazowej wpłacie
całej kwoty do 10 stycznia.
CZAS SPRZEDAŻY:
Od 2 stycznia do 20 stycznia 2018 roku.
ZAPISY:
szkolenia@dobrakreacja.pl
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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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