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Mam dla Państwa 
niecodzienną propozycję 
warsztatów

Dzień dobry!

https://oplotki.pl/dla-firm/


 

Benefity pracownicze niedostosowane do sytuacji pandemicznej, pracy
zdalnej czy podwyższonej w obecnych czasach wrażliwości emocjonalnej
pracowników.

Brak wzajemnego zrozumienia wśród pracowników różnych szczebli,
wobec wyzwań dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Brak semi-formalnej przestrzeni komunikacji pracowniczej pozwalającej
niwelować emocje, jakie niesie ze sobą praca zdalna w pandemii/sytuacji
kryzysowej.

Brak narzędzi do rozwijania przestrzeni sprzyjającej kreatywności,
proaktywności,  pracowników, zwłaszcza w formule on-line.

Ucieczka pracowników z dużych organizacji i zwrócenie się w kierunku
życia w rytmie SLOW.

Korporacje, które z nami współpracują 
dostrzegają takie wyzwania:

Czy Państwa też to dotyczy?



 

WARSZTATY  RĘKODZIEŁA 
ON-LINE  

Odpowiedź?



 

 

 

PRZECIWDZIAŁAMY WYPALENIU
ZAWODOWEMU

INSPIRUJEMY
Pokazujemy jak używać HANDMADE
do budowania wewnętrznej
motywacji 

WYKORZYSTUJEMY NAJCENNIEJSZE
WARTOŚCI, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ
PRAKTYKA RĘKODZIEŁA 

Dajemy wewnętrznie napędzane
narzędzie pomagające zadbać o własny
dobrostan psychiczny 

ZAPEWNIAMY NIESZABLONOWY
BENEFIT DOSTOSOWANY DO
AKTUALNYCH CZASÓW

świadome wylogowanie z tempa codzienności
rozwijanie kreatywności
radość płynąca z twórczego flow
spędzanie czasu z dala od komputera
budowanie przestrzeni do wzmacniania relacji
międzyludzkich
powrót do radości z procesu, nie ostatecznego efektu
praktyka uważności na co dzień 

Dlaczego warto?

Dostępny z każdego miejsca, bez
wychodzenia z domu, niezależny od
pogody czy sytuacji epidemicznej



POPRAWIAMY PRODUKTYWNOŚĆ
PRACOWNIKÓW

Aktywizujemy do działań kreatywnych,
wspierających zachowanie równowagi
między pracą a życiem prywatnym

SPOTYKAMY SIĘ ON-LINE 
Łączymy pracowników z odległych
lokalizacji - w kraju i na świecie 

INTEGRUJEMY
Tworzymy bezpieczną półformalną
przestrzeń sprzyjającą empatii, dialogowi,
budowaniu i wzmacnianiu relacji  

Ogniskujemy wokół kreatywnego hobby
ponad podziałami

INNOWACYJNIE PODCHODZIMY
DO BUDOWANIA RELACJI

ZAPEWNIAMY KONTYNUACJĘ
Uczestników, którzy chcą więcej zapraszamy
do naszej społeczności, gdzie dzielimy się
treściami na kanale YT, blogu czy w podcaście

Dlaczego warto?



Realizujemy na platformie Zoom, w zależności

od wybranego scenariusza mogą trwać 90-120 min. 

Warsztaty rękodzieła on-line

Spotykamy się w formacie WEBINARU (widoczny

prowadzący) lub SPOTKANIA (widoczny prowadzący

i uczestnicy) z dostępnym dla uczestników czatem.

Zapewniamy prowadzących, którzy są pasjonatami

rękodzieła specjalizującymi się w konkretnych

technikach hanmdade.

Opiekujemy się procesem organizacyjno-

logistycznym od przygotowania ogłoszenia i zapisów,

przez koordynację wysyłek materiałów potrzebnych

do warsztatu, po raport podsumowujący.

Elastycznie dopasowujemy się do budżetu

i preferencji organizacji lub celów, które realizuje

dany warsztat (nacisk na integrację, badanie ogólnej

atmosfery, zebranie danych ankietowych wśród

uczestników, employer branding).

Zapewniamy zestaw niezbędnych materiałów

warsztatowych, który wysyłamy bezpośrednio

do uczestników.

Możliwość pracy w narzędziu
wykorzystywanym w organizacji (np. MS
Teams) i dostosowania do niego scenariusza
warsztatu on-line na życzenie klienta



 

Przeprowadzimy rekrutację w sposób dostosowany do organizacji

Dwa najważniejsze punkty, gdzie klienci doceniają wartość
naszego doświadczenia

1

Podzielimy się zadaniami - wyślemy do uczestników materiały warsztatowe na
podstawie dostarczonego pliku CSV oraz przeprowadzimy wydarzenie, pozostawiając
po stronie organizacji rekrutację uczestników, co wpłynie na obniżenie kosztów

Zajmiemy się całą logistyką organizacyjną - stworzymy formularze zapisu, grafiki,
notki promujące i opisujące warsztat, skonsultujemy ostateczną listę
zainteresowanych, aby zakwalifikować dokładnie tyle osób, na ile pozwala
zaplanowany budżet, poinformujemy zakwalifikowane osoby o warsztacie (oddzielna
lista mailingowa, bezpieczeństwo danych osobowych), przejmiemy wsparcie
techniczne uczestników, dla których technologia stanowi większą trudność. 

Wspólnie ustalimy model rekrutacji dostosowany do organizacji i dostępnych w niej
narzędzi, optymalizując czas pracy i zasoby ludzkie potrzebne do realizacji projektu po stronie
organizacji.

Warsztaty rękodzieła on-line



 

Zbieramy dane dotyczące ilości zapisanych osób, frekwencji (przy pomocy raportów obecności,
kliknięć generowanych bezpośrednio z platformy Zoom do plików CSV).

Zbieramy dane jakościowe - analizujemy zaangażowanie podczas warsztatu, sprawdzamy
poziom zadowolenia i stopień zaawansowania uczestników, dzięki autorskiej metodzie wzmagania
zaangażowania na czacie podczas warsztatu (w trybie webinaru w większych grupach) lub w
formie dialogu (w trybie spotkania, z możliwością włączenia kamery i mikrofonu,  w mniejszych
grupach) dbamy o maksymalizację interakcji.

Na życzenie klienta realizujemy pogłębione badanie jakościowe (ankietowe pod koniec warsztatu
lub w mailowej komunikacji powarsztatowej) -  np. ocena w skali 1-10, na ile atrakcyjny był dany
temat warsztatu lub technika rękodzielnicza albo prowadzący warsztat, ale również w jakim
stopniu warsztat dał praktyczne narzędzie do odprężenia się po pracy, regeneracji sił.

 

Zapewnimy sposób raportowania i mierzenia efektów dostosowany do potrzeb
organizacji i celów założonych przy realizacji warsztatów2



 

 

 

Dlaczego warto właśnie z nami?

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW SĄ U NAS BEZPIECZNE 

Korzystamy z  oprogramowania umożliwiającego segmentację listy mailowej i wysyłkę
personalizowanych wiadomości do zapisanych na warsztaty osób.

Przechowujemy dane osobowe uczestników warsztatów tylko na potrzeby wysyłki materiałów
warsztatowych, komunikacji związanej z danym wydarzeniem i jego realizacji, po czym są one
usuwane automatycznie z naszej bazy mailowej.

MAMY PONAD 5 LAT DOŚWIADCZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG ON-LINE

Tworzymy kursy rękodzieła on-line, które można znaleźć na naszej stronie https://oplotki.pl/kategoria-
produktu/dla-fanow/ . To najpopularniejszy pomysł na benefit pracowniczy minimalizujący koszty
logistyki organizacyjnej, realizowany najczęściej w formie voucherów na konkretny kurs on-line lub box
zrób to sam.

Od ponad 4 lat wspomagamy rękodziełem eventy stacjonarne. Obecnie, ze względu na pandemię, 99% z
nich realizujemy w formacie on-line. Nasze elastyczne podejście do planowania i przygotowanie planu
awaryjnego w postaci zdalnego wydarzenia, pozwala na szybką modyfikację formuły eventu, np. w
momencie nagłego wzrostu ryzyka epidemiologicznego czy nałożenia dodatkowych obostrzeń. 

Sprawdzona sieć polskich dostawców i producentów półproduktów do rękodzieła, z którymi
pozostajemy w stałej współpracy sprawia, że minimalizujemy ryzyko związane z przerwami w ciągłości
dostaw materiałów warsztatowych.

Zaufały nam już takie marki jak: Rossmann, Alior, Relago, Compani.

 



 

PRZYGOTOWUJEMY DO PRACY POGŁĘBIONEJ / PRACY W GRUPIE

W opinii trenerów pracujących autorskimi narzędziami (np. DISC 4D) świetnie przygotowujemy
członków zespołów do dalszej pracy nad takimi obszarami jak zdolności komunikacyjne czy
przywódcze. Zapewniamy pierwszy krok do wejścia w transformujące procesy pogłębionej pracy
nad nastawieniem poprzez odprężenie, zbudowanie bezpiecznej, semi-formalnej atmosfery
skupionej wokół kreatywnych kompetencji handmade, otwieramy na dalszą pracę mentalną.

Nasze warsztaty to świetna odskocznia i okazja do relaksu, gdy tygodniowy kalendarz wypełniony
jest spotkaniami. To moment, kiedy pracownicy mogą zaprosić do interaktywnego współudziału
domowników.

 

Dlaczego warto właśnie z nami?

MAMY ANIELSKĄ CIERPLIWOŚĆ :)

Warsztaty rękodzieła prowadzimy bez presji, w przyjaznej atmosferze, dzięki czemu skutecznie
redukują stres związany ze zdalną pracą i zapewniają atrakcję dla pracowników i ich rodzin.



OPLOTKI.pl to ekosystem wzrostu dla fanów i twórców rękodzieła. O (od oplatania, odkrywania) + plotki
(od nieformalnej wymiany myśli w bezpiecznej atmosferze zrozumienia i empatii) dają kombinację
potrzeb, za których zaspokojeniem tęsknimy w pędzących cyfrowych czasach. 

Od 2015 roku tworzymy platformę wymiany myśli przy kreatywnych warsztatach z rozmaitych technik
rękodzielniczych. 

Od 2017 dostarczamy programy i narzędzia dla zaawansowanych hobbystów, którzy chcą pogłębiać
znajomość technik handmade. 

O nas



AGNIESZKA GACZKOWSKA OLGA KUCZYŃSKA

ANNA CHMIELEWSKA-STADNIK MARTA SZADURO

ELA WOLIŃSKA NATALIA WINIARZ

Zespół

Founder, CEO, CFO Integrator,trener, Book PM

Content Manager, FB &YT PM IG, LI, On-line workshop PM

TEch Support, Obsluga klienta
indywidualnego  

Opieka graficzna

+ SPOŁECZNOŚĆ TWÓRCÓW I FANÓW PRZERÓŻNYCH TECHNIK RĘKODZIEŁA



 

5' Uruchomienie nagrania, nagrania
zapasowego, informacje organizacyjne.

Zawartość zestawu
z materiałami:

 

45' Sprawdzenie opanowanych podstaw.

1:40' Warianty zakończenia kwietnika.

30' Podstawowe sploty makramowe.

Przykładowy scenariusz warsztatu

20' Omówienie materiałów.

60' Zaawansowane sploty ich zastosowanie w kwietniku. sznurek bawełniany polskiego
producenta

niezbędne akcesoria

kartonik pakowy barwiony 
 ekologiczną farbą na bazie
wody 

dodatkowe elementy zestawu
w zależności od potrzeb 

1:20' Łączenie elementów kwietnika w całość.

1:50' Odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników
warsztatu, ewentualne ankiety, wprowadzenie do
kolejnych części procesu, zaproszenie na kolejny
warsztat.

Makramowy kwietnik

10' Powitanie, ramy czasowe, temat,
informacja o nagraniu  dla uczestników.



Oferujemy warsztaty
z następujących technik

Na zamówienie możliwa organizacja warsztatu także z innych technik rękodzielniczych.

Każdy warsztat możemy również przeprowadzić stacjonarnie lub jako element większego eventu
pracowniczego.

Dzięki sprawdzonym scenariuszom działamy bardzo szybko i sprawnie - organizację nawet 300-
osobowego warsztatu, poprzedzonego procesem rekrutacji oraz dostarczeniem materiałów bezpośrednio
do uczestników wraz z ewaluacją powarsztatową jesteśmy w stanie zamknąć w ciągu jednego miesiąca. 

szydełkowaniemakrama druty punch needle zaplatanie XXL



 

Technika polegająca
na umiejętnym zawiązywaniu
węzłów na bawełnianym
sznurku.
Niezmiennie cieszy się
największą popularnością. 

 

 

Makrama

spektakularnych 
ścianek wnętrzarskich 

dekoracyjnych 
kwietników 

biżuterii

toreb ażurowych w 
stylu BOHO lub torebek 
dekoracyjnych 
wykonanych zwartym 
splotem

drobnych akcesoriów

świeczników ze sznurka

Używana do wyplatania :



 

 

 

 

 

 

Technika polegająca
na zaplataniu włóczki przy
użyciu  szydełka.

elementy garderoby 
pufy 
dywany
czapki, szale, swetry
torby, etui na laptop
koszyki, miski na
akcesoria
bawełniane płatki
kosmetyczne
chusteczniki
kapcie
legowiska dla
zwierzaków
etui na zeszyty/książki
maty do jogi

Przy pomocy tej techniki
możemy tworzyć:

 

Szydełko



 

Technika polegająca
na haftowaniu prostych
wzorów przy pomocy
specjalnej igły. 

Punch-Needle

spektakularne obrazy
dywany
poduszki
ozdobne zawieszki
biżuterię
zabawki dla dzieci

Pozwala tworzyć:



 

 

Technika polegająca 
na zaplataniu włóczki przy
użyciu 2 drutów.

Druty

spektakularne szale
koce pledy 
swetry 
czapki
kominy
opaski 

Przy pomocy tej techniki
możemy tworzyć:



 

 

 

Technika polegająca
na zaplataniu włóczki przy
użyciu dłoni.

Zaplatanie XXL

spektakularne szale,
koce, pledy

swetry oversize 

czapki

kolorowe podkładki:

Przy pomocy tej techniki
możemy tworzyć:

na stół - pod gorące
garnki 
na ławki i krzesła
balkonowe



Co jeszcze poza warsztatami 
 Indywidualne kursy rękodzieła on-line :

Idealne jako szybki w realizacji prezent/benefit/kontynuacja warsztatu.

W 100% cyfrowe -> dostępne w nieograniczonej ilości.

Możliwe do zrealizowania w wybranym przez uczestników czasie (kurs
każdego z użytkowników jest realizowany indywidualnie).

Umieszczone na nowoczesnej, intuicyjnej, prostej w obsłudze platformie.

Z możliwością wzbogacenia o box z materiałami do rękodzieła (z wysyłką
do domu pracownika).

Czym różnią się kursy od warsztatów on-line?

Warsztaty odbywają się na żywo w ustalonym dniu o danej godzinie, natomiast

kursy są dostępne w formie gotowych nagrań umieszczonych na dedykowanej

platformie. Na stronie można sprawdzić szczegóły każdego z nich: 

https://oplotki.pl/kategoria-produktu/warsztaty-kursy/

https://oplotki.pl/kategoria-produktu/warsztaty-kursy/


INSPIRACJA

INTEGRACJA

BUDOWANIE  I WZMACNIANIE
RELACJI MIĘDZYPRACOWNICZYCH

NIESZABLONOWY BENEFIT

ŚWIADOMY 
MIND CARE

ANALOGOWE HOBBY



 

Agnieszka Gaczkowska
agnieszka@oplotki.pl

tel. 603 067 123
www.oplotki.pl

 

Zapraszam do kontaktu
i współpracy

 


