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1. JAK TO DZIAŁA?:
Karta warsztatowa to program lojalnościowych dla średnich i dużych
przedsiębiorstw, który powstał z myślą o nagradzaniu pracowników.
Schemat jest prosty - pracownicy zapisują się na warsztaty artystyczne
korzystając z e-karty dającej zniżkę, nasza Fundacja pod koniec miesiąca
wystawia fakturę zbiorczą na wszystkie zapisy.

20% zniżki
bazowej

Pracownik zapisuje
się na zajęcia ze
zniżką firmową

Weryfikujemy jego
zapis zgodnie z
ustaleniami

Na koniec miesiąca
wystawiamy fakturę, ze
zniżką 20%

80% opłaca
pracownik i pracodawca
Państwa firma może wybrać
jaką część kosztów pokryje
pracodawca, a jaką pracownik
podczas zapisu na zajęcia

Niższa cena zajęć

Pełna kontrola

Za zajęcia zakupione przez pracowników
w ramach programu obowiązuje opłata
w wysokości 80% ceny rynkowej, do
dowolnego podziału między pracownika i
pracodawcę.

To partner decyduje jaka kwota może
zostać pokryta przez kartę. Zapłacisz
tylko jeśli pracownik z niej skorzysta.

@VARSZTATOVNIA

2. DLACZEGO WARTO?:

Ogromny wybór zajęć

Zmotywowani pracownicy

Oferujemy zajęcia w siedmiu miastach
Polski oraz online z tematyki wokalu,
pisania kreatywnego, teatru, sztuk
manualnych i wiele, wiele innych.

Warsztaty artystyczne redukują stres,
wspierają rozwój osobisty i pozytywnie
wpływają na kompetencje miękkie.
Potwierdzone naukowo!

W ramach współpracy z Fundacją pracownicy zyskają możliwość udziału w dowolnych zajęciach
grupowych w Varsztatovni, oraz szansę do rozwoju swoich pasji bez prawie żadnego wkładu ze strony
firmy.
Jedyne czego potrzebujemy do zawarcia współpracy to umowa. Następnie Twoja firma otrzyma e-karty
z ustaloną wcześniej zniżką do samodzielnego rozdysponowania pomiędzy pracowników. Przed
rozpoczęciem ustalimy jaką kwotę będzie mogła pokryć każda karta, jak często pracownicy będą mogli
zapisywać się na zajęcia oraz na jakie warsztaty będzie ona obowiązywać.
W dowolnym momencie współpracy Państwa firma może zablokować wybrane karty, przyznać im
dodatkowe środki lub zrezygnować z udziału w programie bez dodatkowych kosztów.
Tożasamość pracowników korzystających e-karty jest weryfikowana dwuetapowo - podczas zapisu na
zajęcia, oraz na warsztatach. Dodatkowo Państwa firma będzie mogła w każdej chwili zobaczyć osoby
zapisane z użyciem karty i anulować ich zapisy.

3. PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA
W ramach programu pracownicy będą mogli zapisać się na dowolne wybrane
przez siebie zajęcia. Między innymi:
Warsztaty emisji głosu

Pisanie kreatywne online

Najpopularniejsze w Polsce warsztaty
wokalne w wykonaniu Fundacji
Varsztatovnia.

Warsztaty dla przyszłych
wydawców i pisarzy, dostępne z
każdego miejsca na Ziemi.

Na zajęciach uczestnicy pracują nad
podstawami oddechu, poznają
wybrane techniki wokalne, uczą się
śpiewać w wielogłosie oraz pracują z
aranżami. Wybrane zajęcia kończą się
koncertem!

Na zajęciach nauczymy się podstaw
budowania angażujących historii,
bohaterów i dialogów. Dodatkowo
dowiemy się jak zabrać się za
publikację własnych prac!

Aktorstwo teatralne

Jam taneczny

Na zajęciach uczymy się
skutecznego aktorstwa, w tym pracy
ze sceną i partnerem scenicznym.

Jamy to cotygodniowe szaleństwo
taneczne dla każdego, kto chce się
poczuć dobrze w swojej skórze,
nauczyć się wyrażać emocje
poprzez ruch oraz świetnie się
bawić, jednocześnie poznając nowe
style tańca.

Dowiemy się też jak radzić sobie z
tremą i stresem, oraz pokonać
barierę twórczą i stawić czoła swoim
lękom, korzystając z improwizacji
teatralnej i wybranych technik
aktorskich.

Zapraszamy osoby początkujące
oraz średniozaawansowane.

... i wiele, wiele więcej! Obecnie otwarte tematyki znajdziesz na stronie Fundacji - regularnie
otwieramy też nowe tematy zajęć - każdy pasjonata znajdzie u nas coś dla siebie.

3. PARĘ SŁÓW O NAS
Fundacja Varsztatovnia
Jesteśmy ogólnopolską fundacją zajmującą się promocją sztuki niezależnej i inicjatyw
społecznych, największym w Polsce organizatorem warsztatów wokalnych i pisania
kreatywnego oraz liderem branży w innych dziedzinach sztuki. Pracujemy na rzecz edukacji i
powszechności kultury będąc częścią międzynarodowych inicjatyw, projektów publicznych
oraz w ramach własnych założeń statutowych, działając w siedmiu największych miastach
Polski.
Wartości, którymi kierujemy się w działaniu to autentyczność, wolność ekspresji,
odpowiedzialność społeczna, różnorodność oraz nieskrępowana kreatywność i budowanie
społeczności.
Wierzymy, że sztuka, edukacja i działanie są ważne i leżą u podstaw zdrowego,
zrównoważonego społeczeństwa. Budujemy społeczność opartą na wspólnym działaniu i
innowacji, wspierając lokalne inicjatywy, niezależnych artystów, oraz angażując naszych
beneficjentów do działania na rzecz wspólnych celów i założeń.
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ANIMACJE
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Służymy odpowiedzią na wszystkie Państwa pytania.
Celem ustaleń organizacyjnych lub uzyskania
dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
Nie możemy doczekać się owocnej współpracy!

+48 6666 444 05
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biznes@varsztatovnia.pl
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#weź siebie na warsztat
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