ÇİÇEK AKADEMİ
Akademi, eğitim kadrosundaki Çiçek Tasarım Uzmanları ile donanımlı çiçek tasarımcıları
yetiştirmek için kuruldu. Yıllar içinde artan bireysel talep doğrultusunda, çiçekçiliği hobi olarak
edinmek isteyenlerden kendi dükkanını açmak isteyenlere kadar geniş bir yelpazede eğitim
vermeye başladı.
Akademi’de katılımcılarımıza sağlam bir temel kazandırırken; global çiçek kültürü ve
trendlerini de aktarıyor, içlerindeki cevheri keşfetmelerine mutlaka destek oluyoruz.
Çiçekçilik sektöründe 30 yıllık köklü bir geçmişe ek olarak, AR-GE ekibimizin çalışmalarıyla
vizyonumuzu sürekli güncelliyoruz.
Akademide: Çiçekçilik Eğitimi, Terarium, Bonsai Atölyeleri, gelin buketi, aranjman tasarımları
ve dönemsel olarak belirlenen diğer eğitimler ile renkli ve profesyonel bir dünyanın kapılarını
sizin için ardına kadar açıyoruz.
İlk adımı atmaya hazır mısınız?
EĞİTİM PROGRAMI
2 FARKLI EĞİTİM PROGRA MINDAN BİRİNİ SEÇEBİLİRSİNİZ.

5 Günlük Ardışık Eğitimler: Aynı hafta içerisinde: Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve
Cumartesi olacak şekilde programlanır.
Eğitim süresi toplam: 22,5 saattir.
5 Haftalık Eğitimler: Eğitim, haftada 1 gün olacak şekilde planlanır, 5 hafta sürer.
Eğitim süresi toplam: 22,5 saattir.

EĞİTİMİN TANIMI ve HEDEFİ
Çiçek Akademi’nin eğitim programı, katılımcıları çiçekçilik sektöründe kariyer yapmaya
hazırlamak için titizlikle oluşturulmuştur.
Çiçek Tasarım Uzmanları tarafından hazırlanan programın hedefi, katılımcılara çiçekçilik
sektöründe yer alacak temel beceri, teknik ve yetenekleri kazandırmaktır.
Program boyunca katılımcılara, hem teorik hem de pratik eğitim verilir ve güncel tasarım
trendleri, satın alma pratikleri ile altyapı kazandırılır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

-

Teorik Bilgilendirme

-

Çiçek Temizleme

-

Buket Dizim Çalışmaları

-

Ambalajlama Teknikleri

-

Fiyatlandırma

-

Aranjman Teknikleri

-

Gelin Buketi, Gelin Tacı

-

Damat Yaka Çiçeği

-

Davetli Masa Aranjmanı

-

Tedarikçi ve Sera Gezileri

-

*Usta Sunum

-

**İnternet Satış ve Pazarlama

-

Terrarium Atölyesi

*Usta Sunum: Sektörün önde gelen Çiçek Tasarım Uzmanları’nın hazırlayacağı aranjman
sunumunu izleme ve soru-cevap şeklinde ilerleyecek bir çalışmadır.
**İnternet Satış ve Pazarlama: E-ticaret sitesi gereksinimleri, site kurarken dikkat edilmesi
gerekenler, Google’da üst sıralarda olma ipuçları, Sosyal Medya’yı maksimum fayda ile
kullanım.
NOTLAR:
Eğitim içeriği, eğitimin akışına göre değişkenlik gösterebilir. Bu durum, Çiçek Tasarım
Uzmanı ile Katılımcı arasında mutabakata varılarak yapılır.
Eğitim sonunda katılımcıya Çiçek Akademi Sertifikası verilir.

EĞİTİM PROGRAMI
Günlük çalışma programı saatleri:
-

09:00-11:00 Eğitim

-

11:00-11:30 Mola

-

11:30-13:30 Eğitim

5 Günlük Ardışık Eğitim Programı
1. Gün/ Salı

Teorik Bilgilendirme (09:00-10:00)

09:00-13:30

Çiçek Temizleme (10:00-11:00)
Buket dizim çalışmaları (11:30-12:30)
Ambalajlama Teknikleri ve fiyatlandırma
(12:30-13:30)
2. Gün/ Çarşamba

Aranjman Teknikleri

09:00-13:30

3. Gün/ Perşembe

Gelin Buketi, Tacı (09:00-11:00)

09:00-13:30

Damat Yaka Çiçeği (11:30-12:00)
Davetli masa aranjmanı (12:00- 13:30)
4. Gün/ Cuma

Tedarikçi ve sera gezileri

09:00-13:30

5. Gün/ Cumartesi

Usta Sunum (09:00-11:00)

09:00-16:30

İnternet Satış ve Pazarlama (11:30-13:30)
Terrarium Atölyesi (14:30-16:30)
SERTİFİKA verilmesi

5 Haftalık Eğitim Programı
1. Hafta

Teorik Bilgilendirme (09:00-10:00)

09:00-13:30

Çiçek Temizleme (10:00-11:00)
Buket dizim çalışmaları (11:30-12:30)
Ambalajlama Teknikleri ve fiyatlandırma
(12:30-13:30)
2. Hafta

Aranjman Teknikleri

09:00-13:30

3. Hafta

Gelin Buketi, Tacı (09:00-11:00)

09:00-13:30

Damat Yaka Çiçeği (11:30-12:00)
Davetli masa aranjmanı (12:00- 13:30)
4. Hafta

Tedarikçi ve sera gezileri

09:00-13:30

5. Hafta

Usta Sunum (09:00-11:00)

09:00-16:30

İnternet Satış ve Pazarlama (11:30-13:30)
Terrarium Atölyesi (14:30-16:30)
SERTİFİKA verilmesi

KAYITLAR
Derslere, sınırlı sayıda kayıt alınır. Katılımcıların, eğitim programına dahil olabilmeleri için
önceden ‘kesin kayıt’ yaptırmaları gerekmektedir.
Kesin kayıt sonrası katılımcının kaydı e-mail ile onaylanır. Onaylama e-mail’i kendilerine
ulaşmayan katılımcılarımız 0216 445 46 52’den Akademi’yi arayarak bilgilendirme alabilir.

KATILIM KURALLARI
Ders zamanlamalarına uyulması tüm katılımcılara tavsiye edilir.
Katılımcının geç kalması, derse katılmaması gibi durumlarda –geçerli bir neden yok iseAkademi sorumluluk kabul etmez.

ÜCRETLENDİRME
5 gün süren Çiçekçilik Eğitim programı ücreti 2.500 TL’dir.

ÜCRET İADE
Ödemesinin ardından, 7 gün içinde kaydını iptal eden katılımcının ödemesi iade edilir. Bu
koşul, ancak eğitim başlamamış ise geçerlidir.
Eğitim başlamış ise:
Kayıt iptali olduğunda Çiçek Akademi’nin katılımcıdan kesintisi aşağıdaki gibidir:


Eğitim programının %0-15’lik bölümündeki iptallerde %0



Eğitim programının %16-30’luk bölümündeki iptallerde %25



Eğitim programının %31-45’lik bölümündeki iptallerde %50



Eğitim programının %46-60’lık bölümündeki iptallerde %75



Eğitim programının %60-100’lük bölümündeki iptallerde %100’dür.

Eğitimin herhangi bir gününe katılamama durumunda, kaçırılan ders bir sonraki eğitim
döneminde (kaçırılan derste kullanılan malzemenin maliyetini karşılanarak) denk gelen
günde alınabilir.
STAJ İMKANI
Çiçek Akademi atölyesinde eğitim alan katılımcılarımıza yönelik staj imkanıdır.
-

Müsaitlik durumunda Akademi’nin düzenlediği kurumsal atölyelere davet,

-

Çiçekçilik Eğitimleri’nde asistanlık,

-

Bireysel Terrarium Atölyeleri’nde asistanlık,

-

Atölye harici günlerde Çiçek Tasarım Uzmanları’nın çalışmalarını Çiçek Akademi
atölyesinde takip imkanı,

-

Haftalık tedarikçi gezilerimize davet,

-

Atölye vazo, çiçek, yer, vitrin temizliğinde yardım… Özetle, Tasarım Uzmanı’nın
yönlendirmesi ile atölye bünyesinde görev almayı kapsar.

Staj programı, eğitim sırasında takvime göre şekillendirilecektir.
TEŞEKKÜRLERİMİZLE….

