
SZKOLENIE AUTO DETAILINGU

 Firma Autoklinika zajmuje się organizacją szkoleń od 2008 roku. W celu poznania technik auto 
detailingu podróżowaliśmy po całej Europie, aby uczyć się od najlepszych i móc tą wiedzę 
przekazywać dalej. Od początku przyświecał nam jeden cel – przekazywać zdobytą wiedzę w 

prestiżowych serwisach oraz w akademii Autoklinika.

 Do kogo kierowane są nasze szkolenia:

  Nasze szkolenia są skierowane do wszystkich chętnych osób, grup czy przedsiębiorstw, które pragną 
pogłębiać swoją wiedzę i podnosić kwalikacje z zakresu Auto detailingu oraz chcą stać się 

specjalistami w tej dziedzinie. Szkolenie to jest skierowane również do osób, które nie miały wcześniej 
styczności z auto detailingiem. Kurs przygotowany przez nas i prowadzony pod okiem certykowanych 
trenerów pozwoli na poruszanie się w świecie motoryzacji, a także zapewni wiedzę teoretyczną i 

praktyczną na najwyższym możliwym poziomie.

  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku współpracujemy z urzędami pracy, z którymi realizujemy 
plan zapobiegania bezrobociu, czego dowodem są liczne rekomendacje i donansowania. Ponadto 
nasze szkolenia spełniają normy DEKRA oraz jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 Korzyści dla kursantów:

  Każdy z uczestników szkolenia po zdanym pozytywnie egzaminie otrzymuje certykat S.U.S 2.0, 
świadczący o przyswojeniu wiedzy z zakresu auto detailingu, zyskując miano certykowanego 

technika auto detailingu. Ponadto każdy z kursantów przygotowany jest do podjęcia pracy w branży 
od zaraz lub prowadzenia własnej rmy z sektora auto detailingu. Firma zapewnia wsparcie techniczne 
po zakończonym kursie w trakcie pracy na stanowiskach kosmetyki  samochodowej. Absolwenci 
kursów stają się specjalistami w swojej dziedzinie, którzy są przygotowani do świadczenia usług na 

najwyższym poziomie.

  Program szkolenia:

 Szkolenia z zakresu auto detailingu trwa 26 godzin ( 3 dni ), na co składają się 4 godziny zajęć 
teoretycznych, na których kursanci poznają tajniki pracy detailera, narzędzia jakimi pracują oraz 

produkty jakich używają, 22 godziny to zajęcia praktyczne. Zarówno jedne i drugie przeprowadzane są 
na terenie naszej rmy przez wykwalikowanych trenerów*. Każdy z uczestników szkolenia pracuje na 

własnym stanowisku, mając do dyspozycji przygotowane przez nas narzędzia do pracy.
  Celem szkolenia jest zapoznanie kursanta z procesami odświeżania, pielęgnacji i konserwacji 
elementów zewnętrznych i wewnętrznych pojazdu, aby wyglądał on jak po opuszczeniu fabryki.

 Posiadamy salę wykładową z możliwością prezentacji multimedialnych, zaplecze sanitarne i 
kuchenne. Dla naszych kursantów przygotowaliśmy specjalną ofertę, która jest dopasowana do jego 
potrzeb. Podczas trwania szkolenia zapewniamy nocleg dzięki czemu nie musi się on martwić 
kwestami zameldowania na czas szkolenia oraz ciepły posiłek podczas trwania kursu.

  *Kurs jest przeprowadzany przez wykwalikowanych instruktorów, którzy posiadają odpowiednią 
wiedzę, uprawnienia pedagogiczne oraz wieloletnią praktykę.
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Plan nauczania:
 
 Szkolenie podzielone jest na cztery etapy:
– Prezentacja – wiedza teoretyczna,
– mycie detailingowe auta dekontaminacją i przygotowanie go do dalszych etapów,
– detailing wnętrza pojazdu,
–– korekta i zabezpieczenie lakieru.

 Część teoretyczna:
 Szkolenie rozpoczyna się od wykładu, na której nasi trenerzy wprowadzą kursantów w świat auto 
detailingu, omówią podstawowe zagadnienia BHP na stanowisku pracy, przybliżą produkty 
wykorzystywane w pracy oraz jak przygotować stanowisko do rozpoczęcia pracy

 Część praktyczna:
–– Mycie auta z zastosowaniem środków do tego przeznaczonych przy zachowaniu najwyższych 
standardów,
– usuwanie ciężkich zabrudzeń takich jak ( smoła, owady  i inne osady ),
– glinkowanie lakieru,
– bezpieczne mycie felg oraz plastików zewnętrznych,
– werykacja stanu lakieru,
– przygotowanie lakieru do korekty,
–– zabezpieczenie auta woskami lub powłokami ochronnymi,
– czyszczenie wnętrza z wykorzystaniem produktów o wysokiej jakości,
– Pranie tapicerki ( w przypadku skórzanej tapicerki czyszczenie i impregnacja ).

 Koszt przedstawionego szkolenia:

 Koszt szkolenia : 3200 zł netto, w którego skład wchodzą 3 dni szkolenia*, opieka trenerów, nocleg 
oraz ciepły posiłek.

* Istnieje m* Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia o 1 dzień roboczy: Pakiet ten zawiera kurs z aplikacji powłok 
ceramicznych: Koszt – 1000 zł netto
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