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Kreatívny kurz u vás vo firme 

                          …lektorka, ktorá príde k vám 

Prečo u vás vo firme ? 

Už počas obdobia, kedy som bola aj ja zamestnancom, som si všímala, že ženy rady kreatívne tvoria. A mnohé moje 

kolegyne vyhľadávali rôzne kreatívne kurzy. Kurzy sa vždy konali po robote a bolo treba sa presunúť na miesto konania. 

Dnešné zamestnané ženy si však často kvôli množstvu pracovných úloh nedokážu presne naplánovať čas odchodu z práce 

a ešte k tomu odhadnúť dopravnú situáciu v Bratislave, a tak sa nakoniec mnoho žien svojho vytúženého kurzu ani 

nezúčastní. 

A preto...prečo nespraviť kreatívny kurz rovno u vás vo firme? 

Čo je benefitom pre vás ? 

Spokojné ženy, ktoré: 

 konečne môžu absolvovať svoj kreatívny kurz, 

 vypnú z pracovných povinností a kreatívne sa vyžijú, 

 zapoja pravú hemisféru, spravia niečo rukami, 

 užijú si len čas pre seba, 
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 odídu domov s úsmevom a k tomu s vlastným výtvorom, 

 dostanú benefit od vás pre ne, niečo navyše... 

 

Kto som ? 

 

Ing. Andrea Molnárová 

V minulosti som pracovala v korporátnom svete. V rokoch 1997- 2004 v banke a 2004 – 2015 v poistovni. Avšak prišiel čas, 

kedy som sa aj ja potrebovla realizovať a viac tvoriť. Tvorím úplne od malička, už asi od 6 rokov. Pracovala som so všetkymi 

kreatívnymi technikami - od servítkovej techniky, maľby na hodváb, porcelán, sklo, enkaustiku, cez výrobu šperkov, prácu 

s fimo hmotou - až po prácu s papierom – scrapbooking a cardmaking. Všetky techniky som sa naučila na kurzoch,prípadne 

aj ako samouk cez youtube videá a rôzne odborné časopisy. 
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Prečo spolupracovať so mnou ? 

 Mám skúsenosti v oblasti práce s ľuďmi ako lektorka kreatívnych kurzov. 

 Spolupracujem s menšími, ale aj veľkými firmami ako je Slovnaft. 

 Sama som pracovala v nadnárodných korporáciách a dôverne poznám prostredie a zamestnancov. 

 K mojim vlastnostiam patria spoľahlivosť, dôslednosť, hravosť, vysoká kreativita, inšpirácia. 

 Tvorím srdcom. 

 

Aké kreatívne kurzy ponúkam ? 

 Výroba zápisníka scrapbookingovou technikou 

 Výroba pohľadníc - cardmaking 

 Výroba ozdobných darčekových krabičiek 

 Výroba vintage svietnikov/ nádobiek 

 Výroba náušníc 

 Výroba náramkov 

Po dohode je možné ponuku rozšíriť. 
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Ako celý kurz prebieha ? 

 

Kurz trvá 2 hodiny, zvyčajne od 17 – 19h, na mieste (v miestnosti), ktorú vyhradíte na túto činnosť. 

Cena kurzu pre 1os/ 15€ 

Min. počet účastníkov 5, max. počet 10 účastníkov na jednom kurze. 

Možnosti úhrady:   

 Kurzovné si hradí účastník na mieste u mňa 

 Spoločnosť prispieva účastníkom na kurz, zvyčajne 50% zo sociálneho fondu, vtedy vystavujem faktúru na spoločnosť 

 

Čo zahŕňa cena kurzu ? 

 Lektorné 

 Všetok materiál a pomôcky 

 

Každý účastník kurzu odchádza s vlastným výrobkom.  
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                               A takto to vyzerá, keď ženy TVORIA…Nebojte sa, v tom “neporiadku” sa vyznáme  
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Teším sa na možnú spoluprácu. 

 Rada si s vami dohodnem osobné stretnutie, kde vám výrobky ukážem naživo a dohodneme ďalšie podrobnosti. 

Kontakt : 

Email: andreaa.molnarova@gmail.com 

Tel.: 0903 775 091 

Andrea Molnárová 

 

Tvorím srdcom 

 

 

A takto môže vypadať pozvánka pre vašich zamestnancov  

mailto:andreaa.molnarova@gmail.com
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