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DLACZEGO WYBÓR NASZEJ AKADEMII JEST NAJLEPSZYM
ROZWIĄZANIEM DLA CIEBIE ?
1. Jesteśmy jedną z najlepszych w Polsce profesjonalnie przygotowanych i szkolących
zawodowych detailerów Akademii Detailingu.
2. Od 11 lat prowadzimy własne studio auto detailingu, szkolimy przyszłych detailerów, a
także prowadzimy kursy doszkalające dla aktywnych zawodowo detailerów działających
w Polsce, jak i w całej Europie.
3. Oferujemy komfortowe warunki nauki i treningów. Dysponujemy profesjonalnym studiem
detailingowym dostosowanym do specy ki szkoleń warsztatowych.
4. Szkolenia maksymalnie dopasowujemy do potrzeb naszych uczestników. W ofercie znajdziecie
szkolenia przeznaczone dla początkujących (BASIC), oraz szkolenia zaawansowane
(ADVANCED). Przeprowadzamy również szkolenia indywidualne (INDIVIDUAL). Zawsze
badamy Wasze potrzeby, tak by zmaksymalizować efektywność nauki.
5.Otrzymujesz dostęp do całej naszej wiedzy i profesjonalnego sprzętu. Do Waszej dyspozycji
oddajemy cały sprzęt, z którego korzystamy na co dzień. Jesteśmy do Waszej dyspozycji
zarówno w czasie szkoleń (na bieżąco odpowiadamy na każde z Waszych pytań), jak również
możesz na nas liczyć po szkoleniu, podczas pracy już w swoim studio detailingowym. Tylko
najlepsi detailerzy uczą się cały czas!
6. Dajemy Ci maksymalnie komfortowe warunki, pracę w niewielkich (max. 4 osobowych)
grupach, a także bezpłatny nocleg (przy szkoleniach dłuższych niż 1 dzień).
8. Nasze szkolenie możesz odbyć BEZPŁATNIE ponieważ są one objęte nansowaniem przez
Urzędy Pracy. Od 2013 roku jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod
numerem 2.30/00373/2013. Jeśli chciałbyś skorzystać z do nansowania lub nansowania
naszych szkoleń - skontaktuj się po prostu z nami :)

DLACZEGO NASZE SZKOLENIA SĄ TWOIM SUKCESEM?
1. Szkolenie BASIC jest najbardziej kompleksowym szkoleniem
w chwili obecnej na rynku - po tym szkoleniu będziesz w
stanie zaprosić do swojego Studio Klientów i wykonać
wszystkie usługi, jakie świadczy Twoja konkurencja.
2. Nasze szkolenia są szkoleniami praktycznymi w ponad 90%!
Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekujesz od nas konkretów
i wiedzy praktycznej, a nie suchych informacji, które
samodzielnie możesz odszukać w internecie :)
3. Tylko podczas naszych szkoleń dzielimy się z Wami także
naszymi doświadczeniami z dnia codziennego - nie tylko tymi,
którymi warto się chwalić. Udowodnimy, iż powiedzenie, że
najlepiej uczyć się na własnych błędach w detailingu się
nie sprawdza.
4. Pokażemy Ci jak pracować efektywnie - bo w końcu Twój
biznes musi zarabiać! Jakie usługi są opłacalne, jak obliczać dochodowość usług - to tylko
niektóre zagadnienia, które zgłębimy na szkoleniu, a o których nie przeczytasz na Facebooku.
5. Będziesz mieć do dyspozycji cały nasz sprzęt i akcesoria! Pokażemy, który sprzęt się u nas
sprawdza, ale też pozwolimy Ci wypróbować wyposażenie, które nam się nie spodobało.
Każdy lubi co innego i Ty także powinieneś mieć możliwość samodzielnej oceny.
6. Pokażemy Ci model biznesowy naszego studia i przekażemy wiedzę marketingową i to jak
najlepiej sprzedać swoje usługi! Lata praktyki pozwoliły nam zmierzyć się z wieloma trudnymi
sytuacjami - reklamacje, trudni Klienci, rozliczenia z Urzędem Skarbowym - o tym wszystkim
też trzeba rozmawiać!
7. Każdy uczestnik otrzymuje od nas imienny certy kat ukończenia szkolenia, co daje
potwierdzenie Twoich kompetencji i wiedzy. To ogromny atut dla Twoich przyszłych Klientów!
Certy kat otrzymujesz w drukowanej wersji w ładnej drewnianej oprawie.
8. Otrzymujesz od nas merytoryczne wsparcie w postaci materiałów w formie elektronicznej
(podręcznik detailingu, poradnik prania tapicerki i inne materiały pomocnicze). Otrzymujesz
również nasze wsparcie po zakończeniu szkolenia - możesz kontaktować się w dowolnej formie
- maile, telefony, Facebook i każdy inny sposób, w jaki nasz złapiesz :)
9. Otrzymasz od nas dostęp do tajnej grupy na Facebooku, w której merytorycznie wspierają się
uczestnicy naszych szkoleń! Pamiętaj, że skarbnicą wiedzy, są także nasze rzeczywiste
doświadczenia podczas codziennej pracy.
10. Po szkoleniu otrzymasz możliwość korzystania z innych naszych szkoleń ze zniżką, a także
dostęp do grupy rabatowej, przy zakupie maszyn polerskich, chemii czy akcesoriów u nas!

PROGRAM TWOJEGO SZKOLENIA !
MYCIE / CZYNNOŚCI WSTĘPNE
TEORIA

- Powitanie i sprawdzenie wiedzy uczestników oraz wprowadzenie do świata detailingu
- Zasady przyjęcia samochodu do Studia - formularz przyjęcia
- Dobór właściwych kosmetyków do wstepnych czynności oraz techniki właściwego mycia.

PRAKTYKA

- Techniki właściwego mycia detailingowego (pre-wash, mycie systemem dwóch wiader)
- Właściwy detailing kół i nadkoli
- Dekontaminacja i deironizacja lakieru

KOREKTA LAKIERU / CZYNNOŚCI WSTĘPNE
TEORIA

- Wprowadzenie do zagadnienia korekty lakieru - jedno i wieloetapowej oraz prezentacja
różnych systemów polerskich - dobór właściwych maszyn, pianek polerskich, past polerskich),
a także zasady przygotowania samochodu do korekty po myciu detailingowym.

PRAKTYKA

- Właściwa inspekcja lakieru (pomiar grubości lakieru oraz inspekcja lamą inspekcyjną,
- Przygotowanie lakieru do korekty - prawidłowe oklejenie samochodu taśmą maskującą,
- Nauka korekty lakieru systemem rotacyjnym (maszyny Flex, Krauss i Lare)

KOREKTA LAKIERU / ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
PRAKTYKA

- Korekta lakieru różnymi systemami polerskimi - system orbitalny (Dual Action) oraz
system hybrydowy (wymuszona rotacja), polerowanie trudnych elementów (piano black),
a także małych elementów (listwy, elementy grilla i inne) na małych maszynach polerskich,

OCHRONA LAKIERU
TEORIA I PRAKTYKA

- Omówienie rodzajów zabezpieczeń lakieru (woski, powłoki ceramiczne, sealanty) oraz
szczegółowe omówienie powłok ceramicznych
- Poprawne przygotowanie lakieru do aplikacji ochrony lakieru
- Aplikacja wosków, powłok ceramicznych (Gtechniq oraz inne marki) oraz sealantów na
elementy lakierowane, szyby oraz felgi oraz czynności końcowe (dresing na plastiki i opony).

POZNAJ NASZĄ KADRĘ !

MIKOŁAJ JANECKI
Detailing Trener / CEO Uber Academy

MIKOŁAJ JANECKI
Twórca i główny trener Uber Academy. Bardzo doświadczony
Master Detailer z 11 letnią praktyką zawodową.
11 lat doświadczenia w branży detailingowej. Swoje pierwsze kroki
stawiał już w 2008 roku otwierając działalność w branży kosmetyki
samochodowej. Przez lata zdobywał doświadczenie detailingowe, i
otworzył własne Studio Detailingu, które prowadzi z wieloma sukcesami
do dnia dzisiejszego.
Posiada ogromne doświadczenie i wiedzę z zakresu:
- zaawandowanej korekty lakieru (systemy rotacyjne, orbitalne oraz
wet sanding),
- ochrona lakieru - aplikacja certy kowanych powłok ceramicznych,
- bezbarwne folie ochronne - aplikacja folii Llumar oraz Premiumshield,
- renowacja tapicerek skórzanych i naprawa plastików (Colourlock).
Odbywał liczące się na rynku szkolenia m.in. Gtechniq Accredited
Programme, Akredytacja Fireball Polska, Flex Detailing Show,
Llumar folie ochronne, Premiumshield folie ochronne, Colourlock.

CENA SZKOLENIA
Cena szkolenia to tylko 700 zł brutto

CO OTRZYMUJESZ W CENIE
+ Możliwość udziału w profesjonalnych sesjach treningowych dla początkujących,
+ 1 pełny dzień szkoleniowy (8 godzin i ponad 90% zajęć praktycznych),
+ Niezbędny sprzęt i akcesoria oraz chemię tylko na potrzeby szkolenia,
+ Bardzo komfortowe warunki pracy w klimatyzowanej hali,
+ Ciepły posiłek oraz dostęp do napojów (ciepłe i zimne) oraz przekąsek,
+ Materiały szkoleniowe oraz o cjalny Certy kat ukończenia szkolenia,
+ Dostęp do „tajnej” grupy wsparcia na Facebooku,
+ Wsparcie merytoryczne i biznesowe po szkoleniu,
+ Dostęp do atrakcyjnych zniżek na zakup kosmetyków w sklepie AutoNaBlask.pl
+ Zniżki na pozostałe szkolenia Uber Academy oraz dostęp do szkoleń zaawansowanych.

INFORMACJE I TERMINY
Udział w szkoleniu biorą TYLKO 4 OSOBY, ponieważ tylko przy tak małej grupie
warunki szkolenia są najbardziej optymalne i praca jest bardziej efektywna.
Aktualne terminy szkoleń dostępne są zawsze na naszym Facebooku oraz stronie www www.facebook.com/uberdetailingacademy i www.uberacademy.pl
Lokalizacja: Uber Academy, ul. Strzeszyńska 61, 60-479 Poznań (Galeria Podolany)

JAK ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE ?
+ Zapytaj nas na Facebooku lub napisz maila szkolenia@uberacademy.pl
+ Ustalimy wspólnie najdogodniejszy termin dla Ciebie i ustalimy szczegóły,
+ Otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem i instrukcją wpłaty zadatku rezerwacyjnego,
+ Otrzymasz potwierdzenie wpłaty oraz fakturę VAT
+ Wyślemy Tobie szczegóły szkolenia i czekamy na Ciebie już na szkoleniu !

