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Nadaljujemo z nizom uspešnih Akademij Car Wrappinga... 

 

Akademija v pravem pomenu besede... 

Akademija brez komercialnih trikov, samo gola 

dejstva in situacije, s katerimi se wraperji 

vsakodnevno srečujete pri svojem delu. 

 

Komu je akademija namenjena? 

Na Akademijo Car Wrappinga ste vabljeni 

vsi, ki si želite z Wrappingom resno ukvarjati, 

tako začetniki, kot tudi izkušeni aplikatorji.  

 

Kdo bo akademijo vodil? 

Tudi tokrat bo Akademijo vodil svetovno znan 

neodvisni trener in strokovnjak Wrappinga Oliver Rohler,  

ki ga mnogi že poznate iz naših preteklih akademij ter svetovnih grafičnih sejmov. 

 

Delavnice Car Wrappinga   bodo potekale v prvi polovici marca 2018   v dveh sklopih in sicer: 

 
• Enodnevni uvodni  seminar  ����  Volume 1.3Volume 1.3Volume 1.3Volume 1.3    cena  90,- EUR / udeleženca 

Udeleženci spoznajo materiale, orodja, postopke dela ter spremljajo mojstra wrappingapri delu. Trening – 

seminar poteka od 8.30 – 16. ure. Kotizacija vključuje seminarsko gradivo, kosilo ter napitke med odmori. 

Po zaključku udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. 

 

• Dvodnevna  nadaljevalna  delavnica  ����  Volume 2.3Volume 2.3Volume 2.3Volume 2.3  cena  580,- EUR / udeleženca   

Udeleženci  pod mentorstvom mojstra Car Wrappinga sami poprimejo za orodje in folijo. Sledi dvodnevno 

urjenje ki zagotavlja željene rezultate. Delavnica poteka med 8.30 in 16. Uro. Kotizacija vključuje materiale 

za delo, kosilo ter napitke med odmori. 

 

O točnih datumih in lokaciji vas   bomo obvestili naknadno.       Število udeležencev je omejeno! 

Za podrobnejše informacije nas lahko pokličete na telefonsko št:      01 / 51 40 110 

 

Že od leta 2009 ponujamo izobraževanja in izpopolnjevanja, tehnik in postopkov ovijanja v folijo, ki se vedno 

znova posodabljajo in dopolnjujejo. Naši trenerji so v rednem dialogu s proizvajalci materialov in imajo 

neposredne izkušnje z različnih projektov. Pridružite se nam in našim dolgoletnim sodelavcem ter zadovoljnim 

udeležencem!  

 Ekipa CWA 


