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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
brak

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Jako firma działamy na rynku od 2002 roku.
Działamy w branży obejmującej sztukę tatuowania oraz pokrewne działalności (piercing,
makijaż permanentny).
Od 2010 roku posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i od tego czasu w sposób ciągły
świadczymy usługi szkoeniowe dla osób prywatnych oraz instytucji publicznych, z czasem
poszerzając zakres naszych usług.

Aktualnie w naszej stałej ofercie znajdują się następujące szkolenia, kursy oraz konsultacje:
- szkolenie z podstaw rysunku i tatuowania - także z opcją dla zaawansowanych
- konsultacje indywidualne z tatuowania
- szkolenie z cover-up
- szkolenie z piercingu - także z opcją dla zaawansowanych
- szkolenie z makijażu permanentnego - także z opcją dla zaawansowanych
- szkolenie z obsługi lasera - do celów usuwania tatuaży oraz z opcją poszerzoną o pełną
obsługę lasera w salonie kosmetycznym

Prowadzone przez nas szkolenia pod szyldem Akademii Paredo bazują na autorskim programie,
wynikającym z wieloletniego prowadzenia studia tatuażu oraz doświadczenia pedagogicznego.
Poza usługami szkoleniowymi (tatuaż, piercing, makijaż permanentny), oferujemy staże
w naszym studio.
Pozostajemy w stałym kontakcie z absolwentami, którzy po ukończonych szkoleniach związali swoją
działalność zawodową z branżą tatuatorską.

NASZE ATUTY:
- blisko sto szkoleń zrealizowanych dla Urzędów Pracy w całym kraju (ﬁnansowanych z Funduszu
Pracy oraz środków unijnych)
- około 100 szkoleń zrealizowanych dla osób prywatnych
- udokumentowana działalność szkoleniowa od 2010 roku, poświadczona referencjami
- doświadczona kadra (ponad 20 lat pracy w zawodzie, wykształcenie pedagogiczne, ponad 5 letnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń)

Skany refernecji można znaleźć na naszym proﬁlu: https://www.facebook.com/AkademiaTatua%C5%BCu-Artystycznego-Paredo-149412841786698/

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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Inne informacje
Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

