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Mi is az a QBN?

A dekoratõri képzéseken azok a személyek vehetnek
részt, akik QBN (Qualatex Balloon Network) tagság-
gal rendelkeznek. A QBN tagság feltétele egy távok-
tató csomag megvásárlása.

A tagok a tananyag elsajátítása után vizsgát tehet-
nek. Ezen vizsga elvégzésével megszerzik a CBA
(Certified Balloon Artist) nemzetközi oklevelet.

A QBN tanfolyam nem helyhez kötött tan-
folyam. Nem kell iskolába járni, mindenki a saját
tempójában haladhat végig az elsajátítandó anyag-
részeken az oktatóprogram segítségével. Az
oktatóprogram 4 darab DVD-bõl áll, valamint
1 darab színes mellékleteket tartalmazó tan-
könyvbõl. Mivel a tananyag angol nyelvû, így
cégünk egy tankönyvben összefoglalva magyar
nyelven is rendelkezésre bocsátja azt, ezzel is
segítve a tanulást. 

Ha úgy érzed, hogy egy gyakorlati tan-
folyamsorozat segítene a technikák elsajátí-
tásában, gyere el a 2012-es képzésünkre!

A DVD tananyaga a nagyobb dekorációs elemek
elsajátítására épül, minden olyan technikát tartal-
maz, ami a dekorációk kivitelezésénél nélkülözhe-
tetlenek. A célja, hogy olyan technikákat, eljárásokat
mutasson be, melyek segítségével tartós, nem min-
dennapi, könnyen kivitelezhetõ és nem utolsósor-
ban: különleges dekorációkat tudj elkészíteni. 

Ne felejtsük el, hogy egy profi dekoratõr attól
igazán profi, hogy minden tekintetben maximálisan,
a legmagasabb szinten tudja kiszolgálni a megren-
delõjét.

Mivel Angliából érkezik a tananyag, a tesztek
értékelése is ott történik, ezért a teszteket angol nyel-
ven kell leadni. Ebben maximális segítséget nyújtunk,
ezért is iktattuk be az elméleti konzultációkat. Az írá-
sos tananyagot magyar nyelven kapod kézhez, a
DVD-k angol/eredeti nyelvûek. Ez bemutatja min-
dazt az eljárást, amit a gyakorlati képzésen
közösen elsajátítunk, valamint azt az elméleti
tananyagot, amit a tankönyvekben is megtalálsz. A
négy darab DVD és a tankönyv tartalmazza mindazt
az információt, tananyagot, aminek a segítségével
profi léggömbdekoratõrré válhatsz. 

Minden DVD-hez tartozik egy kérdéssorozat,
amelyet az anyagrész elsajátítása után könnyedén
megoldhatsz. Ezt online, a www.qualatex.com
weboldalon tudod kitölteni. 

Minden újabb tesztet az elõzõ leadása után tölt-
hetsz ki. A tesztlapokat angol, német (esetleg olasz,
spanyol vagy francia) nyelven lehet kitölteni a
regisztrációs szám aktiválása után, Interneten
keresztül. (Az angol nyelvû teszt megírásában segít-
séget tudunk nyújtani.)

Magyarországon a Balloon World Hungary Kft-nél
minden egyes QBN-tananyagrész egy konzultációs
nap keretében megbeszélésre kerül. Elõzetes egyeztetés-
sel kijelölünk egy napot, amikor közösen megvála-
szoljuk a tesztek kérdéseit. A konzultáción  kötelezõ
a részvétel, amennyiben vizsgát is szeretnél tenni! 

MIK A VIZSGA FELTÉTELEI?

Csak az a QBN tag tehet vizsgát, akinek mind a
négy online kitöltött tesztje, valamint a 4 fotója - ez
saját dekorációs munkáról készült fotó - kijavítva,
értékelve visszaérkezett Angliából. (A kidolgozott
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teszteket folyamatosan küldjük ki, a konzultációt
követõen.)

A gyakorlati vizsgán el kell készíteni egy 5 színû
spirál girlandot, fotó alapján egy kiszállítási csokrot
(ehhez biztosítunk minden alapanyagot, kelléket),
valamint egy saját tervezésû asztali díszt és egy
kiszállítási csokrot (ezt saját/hozott anyagból, kel-
lékekkel kell elkészíteni). Mindezekhez 4 óra áll ren-
delkezésre.

Ezután kerül sor az elméleti vizsgára, ami a
tankönyv kérdéssorozatából épül fel.

A teljes vizsgadíj: ~ 20.000.-Ft + Áfa

A vizsga angol, német vagy olasz nyelven történik,
tolmács segítségével, külföldrõl érkezett vizsgáz-
tatókkal. Magyarországon kétévente van lehetõség
vizsgát tenni.  

MIK A QBN (Qualatex Balloon Network)
TAGSÁG ELÕNYEI?

• Ingyenes szakmai lapot juttatunk el minden
negyedévben a tagoknak, mely a legújabb
külföldi trendeket vonultatja fel.

• Kedvezményes részvételt nyújt a tanfolya-
mainkon, bemutatóinkon.

• Alkalmanként, egyes szezonok elõtt - mint
például Karácsony, Valentin-nap… - kizárólag
QBN tagoknak tartunk kedvezményes áron
képzéseket!

• Folyamatos hírlevélben tájékoztatjuk a deko-
ratõröket a hálózat aktuális eseményeirõl,
különbözõ hasznos információkról és a legújabb
termékekrõl.

MIK A FELTÉTELEK?

1. Adószámmal rendelkezõ cég (Kft., Bt. vagy
Egyéni Vállalkozó), amely a virág-, ajándék-,
játék-, papír-, reklám-, dekorációs, parti, ren-
dezvény- vagy szórakoztató piacon tevékeny-
kedik.

2. Kötelezettség vállalása a Qualatex léggömbök
használatára a jövõbeni munkák során.

3. Az Etikai Kódexre vonatkozó egyezmény
aláírása a jó üzleti gyakorlat megõrzése
érdekében.
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MIÉRT ÉRDEMES JELENTKEZNED?

Képzeld el, hogy Te lehetsz az, aki a menyasz-
szonyok álmát megvalósítja, és olyan lélegzetelállító
csodákat készít léggömbbõl, amit egy életen át
maradandó emlékként õriznek még a vendégek is.

Vagy egy szilveszteri partyn a Te léggömbesõd
aratja a legnagyobb sikert.

Vagy szeretnéd, ha Valentin-napkor a Te lég-
gömbcsokraiddal kedveskednének egymásnak a
szerelmesek?

Ez nem lehetetlen, hisz a siker kulcsa a Te kezed-
ben van!

Csak döntened kell! Tényleg szeretnél egy
ilyen dekoratõrhálózat tagja lenni?

MENNYIBE KERÜL A QBN TANFOLYAM?

Most egy különleges ajánlatot kínálunk Neked!

A teljes tanfolyam, beleértve a gyakorlati
képzéseket, a QBN DVD csomagot, a magyar nyelvû
tankönyvet, és az elméleti konzultációt, mindössze
190.000.-Ft + ÁFA. 

És van számodra egy extra ajánlatunk is:

Amennyiben kollégáidat is szeretnéd elhozni a
gyakorlati képzésekre, úgy Nekik nem szükséges
megvásárolni még egy tananyagot!

Egy cégen belül további tagoknak a gyakorlati
képzések ára csak:

14.900.-Ft + Áfa/fõ/nap.
A három nap összesen: 44.700.-Ft + Áfa.
Valamint egy cégen belül további tagok is meg-

szerezhetik a QBN tagságot, és tehetnek CBA vizs-
gát, ha igényelnek egy extra regisztrációs számot.
Ennek díja: ~ 20.000.-Ft + Áfa / fõ.

MIKOR TARTJUK A GYAKORLATI KÉPZÉSEKET
2012-ben?

A 3 napos gyakorlati képzés idõpontjai: 
2012. március 5., 6., 13.
(hétfõ, kedd és kedd)

A konzultációk tervezett idõpontja: 
2012. õsz 

HOL KERÜL MEGRENDEZÉSRE
A TANFOLYAM?

A tanfolyam helyszíne: 
Balloon World Hungary Kft. új tanfolyam terme
1037 Budapest, Bécsi út 267.
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MIT TANULUNK A GYAKORLATI KÉPZÉSEN?

A tanfolyam felépítése, az órák menete:

2012. március 5. (9.00-17.00)

Minden olyan alaptechnika elsajátítása, ami a lég-
gömbkötészetben nélkülözhetetlen

• Léggömbök megismerése: színek, formák,
méretek

• Gépek, kellékek, amelyek  a dekoráláshoz
elengedhetetlenek

• Ismerkedés a léggömbökkel - a levegõs fújás
trükkjei

• Ebédszünet (kb. 13.00-14.00)*
• Levegõs léggömbök méretezése, mini

menyasszony-võlegény készítése
• Héliumos fújás trükkjei
• Gyöngyívek - árbevétel elegánsan
• Héliumos csokor variációk

2012. március 6. (9.00-17.00)

Varázsoljuk el megrendelõinket elegáns íveinkkel,
oszlopainkkal

• Girlandkészítés, girlandvariációk - egyedi
minták

• Oszlopok különbözõ stílusban - különleges
formák

• Háttérszív-megoldások - elrugaszkodva
a megszokottól

• Ebédszünet (kb. 13.00-14.00)*
• Szoborkészítés receptek alapján - a leg-

fontosabb technikák ismertetése
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2011. március 13. (9.00-17.00)

Céges rendezvények jegyében:

• Rögzítési technikák, helyszíni bejárások
• Falak, cégemblémák - a precizitás titkai 
• Ebédszünet (kb. 13.00-14.00)*
• Léggömbesõ-variációk - beltéri rendezvények

vidámsága 
• Léggömbfelengedés - kültéri események

látványossága 

**AA  QQBBNN  ttaannaannyyaagg  áárraa  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aazz  eebbééddeett..

A fotón látható léggömbfalat
a Balloon Art Event Dekoráció készítette

Reméljük sikerült tanfolyamsorozatunkról kielégítõ
információval szolgálni, amennyiben a tanfolyam-
mal kapcsolatban bármivel még segítségedre
lehetünk, kérjük, jelezd a következõ elérhetõsé-
geinken.

Amennyiben szeretnél részt venni ezen a tan-
folyamsorozaton, úgy legkésõbb február 25-ig
küldd vissza részünkre a jelentkezési lapot
kitöltve faxon, e-mailen vagy postai úton.

Budapest, 2012. 01. 17.
Üdvözlettel

Németh Andrea (CBA, QBN koordinátor)

Léggömb és Parti áru
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1037 Budapest III. ker. Bécsi út 267.
tanfolyam@bwh.hu, sales@bwh.hu

Telefon: 20/240-5310
439-1432/108, 439-1433/108

Fax: 453-0217

Kis- és nagykereskedésünk nyitva tartása:   
H: 12.00-16.30, K-P: 9.00-16.30


