sužinok daugiau

sužinok daugiau

Kartu su geriausiais šalies kūrybos vadovais mes sukūrėme šį kursą,
norėdami dramatiškai pakeisti reklamos industrijos lygį regione.
Norėdami užauginti visiškai naują reklamos kūrybininkų kartą, kuri
būtų sėkminga ne vien tik pagal vietinius standartus, o ir pasaulio.
Norėdami praturtinti reklamą gabiais kūrybininkais, kurie gali galvoti
plačiau nei pati reklama. Norėdami sukurti kūrybines jungtis ir komandas, kurias patys nekantrautume pasisamdyti. Ir galiu išdidžiai
pasakyti, kad mums pavyko - šį tikslą pasiekiame kiekvieno
semestro pabaigoje.
-Antonio Bechtle, kurso vadovas

MOKYKLA
Tai – ypatinga daugiau kaip 300 kv. m. kūrybinė erdvė pačiame Vilniaus centre. Mokykloje
yra 3 darbui pilnai paruoštos auditorijos, visada mokiniams ir Atominei bendruomenei
atvira bendroji erdvė su nedidele reklamos literatūros biblioteka ir, žinoma, erdvi virtuvė
bendriems mokinių ir mokytojų susibūrimams. Mokykla metus skaičiuoja jau nuo 2014
metų ir per tą laiką į reklamos ir kūrybos pasaulį išleido daugiau nei 800 mokinių.

REKLAMOS KŪRYBA
Šio kurso tikslas aiškus – padedant geriausiems reklamos srities profesionalams,
susikurti reklamos kūrybos darbų portfolio, kuris yra vienas pagrindinių reikalavimų
darbinanatis į reklamos agentūrą. Mokykloje mes atkursime reklamos agentūros darbo
aplinką, o tavo mokytojai ir, labai tikėtina, ateities kolegos tave pilnai nušlifuos šiai
patirčiai.
Tik čia tu išmoksi galvoti kampanijomis, briefais, įžvalgomis, konceptais, sloganais,
logotipais ar brandais, o savo kūrybą atskleisi per copywriting’o ir art directiono sritis.
Kaip sako šio kurso vadovas Antonio: “Čia tavęs laukia šešis mėnesius trunkantis darbo
interviu į reklamos pasaulį”.

MOKYKLOJE KAIP

TIKRAME GYVENIME

The Atomic Garden
— tai mokykla su
kitokiu konceptu.
Mūsų mokiniai
mokosi dirbdami lyg
reklamos
agentūroje. Mes
atkuriame aplinką,
kurioje dirba
reklamos
kūrybininkai ir, visai
kaip ir tikrame
gyvenime, laikomės
tų pačių sąvokų ir
terminų, tokio pačio
spaudimo ir darbo
dinamikos bei
smarkiai plušame —
reklamos kūrimas
yra profesija ir Tu
gali jos išmokti!
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DARBAS KOMANDOSE

MOKYTOJAI - GERIAUSI SAVO SRITIES
PROFAI
Visi mokytojai mūsų mokykloje yra tikri reklamos profesionalai, ilgus
metus dirbantys ar net vadovaujantys geriausioms reklamos agentūroms tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Čia savo žinias tau perteiks
kūrybos vadovai, copywriteriai, art direktoriai, senior kūrybininkai,
strategijos vadovai ir sieks, kad pasijustum tarsi dirbtum kartu su jais
vienoje agentūroje.

ELDER BROTHERS & SISTERS
Koks gyvenimas be šeimos? Susipažinsi su savo vyreniaisiais broliais ir
sesėmis - kiek anksčiau Atomic Garden’ą baigusiais mokiniais, kurie po
kurso jau sėkmingai įsitvirtino reklamos srityje. Tai jie padės Tau žengti
pirmuosius žingsnius reklamos kūrybos kelyje ir pasidalins pravarčiais
tips & tricks.

KLIENTAI & BRIEFAI
Šiame kurse mes atkuriame reklamos agentūros aplinką, taigi tavęs
laukia kūrybinimas didžiausiems pasaulio prekės ženklams, tokiems
kaip IKEA, H&M, Airbnb, Tide, Citybee, Pantene, Lipton, Nike, Audi ir t.t.
Neišsigąsk, viskas tik išgalvotiems briefams! Tačiau nepamiršk, kad
kartais, jei gerai pavarysi ir susidursi su realiu klientu, yra galimybė, kad
net ir Tavo kurso darbas išvys dienos šviesą kaip jau kartą atsitiko su
Vilnius G-spot reklama.

MOKYMĄSIS PAREMTAS PRAKTIKA
Mes norime, kad čia nuodugniai susipažintum ir suprastum procesus,
kurie tavęs laukia realiame gyvenime dirbant reklamos agentūroje.
Tad kurso metu Tavęs laukia daug brief’ų, kurių idėjas turėsi
įgyvendinti. Negana to, keliausime į fotografijos ar garso įrašų studijas,
kur galėsi įrašyti savo pamokų metu užrašytą radijo reklamą arba
nupaveiksluoti fotografijos studijoje mintyse kilusį vizualą. Taip pat,
kartais Atomic Garden’o auditorijas pakeis reklamos agentūrų erdvės
ar filmavimo aikštelės.

UKIA
LA

Auksinė taisyklė - dvi galvos geriau nei viena. Ja vadovaujasi reklamos agentūros, ja vadovaujamės ir mes, tad visai kaip ir Tavo būsimoje
karjeroje, čia brief’us stengsiesi atrakinti poroje. Idealiu atveju
komandoje vienas tampa copywriteriu, o kitas būna labiau linkęs į art
direcion’ą, tačiau čia visai ne taisyklė.
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PERŽIŪROS IR DIPLOMAS

GALIMYBĖS PO KURSO
Geros žinios, mes bendradarbiaujame su stipriausiomis šalies agentūromis kaip Adell Taivas Ogilvy Vilnius, NEW!, Not Perfect, Milk,
Sons & Daughers , Marios, Clinic 212, Folk, Autoriai, Truth. Po kurso
visų šių agentūrų kūrybos vadoms išsiunčiame sukurtus komandų
portfolio, kas tampa pirmuoju šansu, jog būsi pastebėtas ir tapsi
vienos iš agentūrų komandos dalimi.

LAIKO SĄNAUDOS
Nusiteik, kad šiam kursui reikės skirti daug laiko. Kuo daugiau
energijos galėsi įdėti, tuo daugiau išsineši iš šio kurso. Tad šiuo
atveju, the more, the better. Aišku, svarbiau nei bendras prie
kiekvienos idėjos “prasėdėtas” valandų skaičius, bus Tavo
produktyvumas. Taigi, iškart atsakome į bene dažniausiai girdimą
klausimą — ar studentas gali kartu freelancinti arba dirbti pusę etato?
Jeigu tavo darbo grafikas lankstus ir moki planuoti savo laiką — valio
ir žinoma! Tokių studentų pas mus buvo, ir dauguma. Ar įmanoma
dirbti pilnu etatu ir mokytis šiame kurse? Tokių atvejų irgi esam
turėję, bet mes patys lygšiol nesuprantam, kaip jiems tai pavyko.

ATOMINĖ BENDRUOMENĖ
Kviečiame Tave į erdvę, kuri kupina bendraminčių, su kuriais kartu
įgysi pasitikėjimo savimi kaip kūrybininkas ir tobulėsi kaip asmenybė.
Dirbk, mokykis, kūrybink, rašyk, piešk, networkink, susirask ateities
draugų ar komandos narių, bet taip pat nepamiršk mėgautis tuo, ką
darai. Trumpai tariant, have fun! Prisijunk prie Atominės bendruomenės ir žinok, kad nuotykiai ir iššūkiai nesibaigia su kurso pabaiga.
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Peržiūrų bus daug - kas kiekvieną savaitę viso kurso metu, tačiau
svarbiausios bus dvi —viena kurso viduryje (Midterm review), kita
kurso pabaigoje (Final review). Čia Tavęs lauks unikali galimybė
išgirsti feedback’ą — Tavo portfolio komentuos geriausi reklamos
kūrybos vadovai. O jį apgynęs per galutinę peržiūra (Final review)
gausi užtarnautą The Atomic Garden Vilnius reklamos kūrybos
diplomą ir, žinoma, šis įvykis bus vertas, kad jį visi kartu gerai atšvęstume.

KURSO
VADOVAS
ANTONIO BECHTLE
Kūrybos vadovas
BM Boutique

DAVID REID
ANDERSON
Edukacijos
konsultantas

RIMANTAS
STANEVIČIUS
Kūrybos vadovas
Milk

MANTAS
VELYKIS

Savireklamos vadovas
LRT

CLARE
MCNALLY
Prekės ženklų strategė,
tekstų kūrėja
McNally Unlimited

MARIUS
LUKOŠIUS

Kūrybos vadovas
Not Perfect Vilnius

JONAS
BANYS

Strategas
Ogilvy Vilnius

MARIUS
POŠKUS

Dizaino vadovas
Ogilvy Vilnius

AUDRIUS
ŠĖLSTA

Vyr. kūrybininkas
Ogilvy Vilnius

JONATHAN
HOWARD
Kūrybiškumo
Instruktorius
Fun & Games

JONAS
TRUKANAS

Freelancer režisierius

GABRIELIUS
JUCEVIČIUS
Vykdantysis kūrybos
vadovas
Clinic 212

EVELINA
DUNOVSKA
Freelance
kūrybininkė

GINTARĖ
MAČIULIENĖ

Freelancer retušuotoja

SAULIUS
BALČIŪNAS
Freelancer
Video kūrėjas

ARNAS
AUKŠTIKALNIS
Kūrybos vadovas
Sons & Daughters

TOMAS
KAUNECKAS
Įkūrėjas, fotografas
Ciklopas studija

DOMINYKAS
ŽILĖNAS
Kūrybos vadovas
Ogilvy Vilnius

CREATIVITY
(60 PAMOKŲ)
Antonio Bechtle
ART DIRECTION
(25 PAMOKOS)
Marius Poškus
COPYWRITING
(25 PAMOKOS)
Clare McNally ir
Evelina Dunovska
CREATIVE
THINKING
(10 PAMOKŲ)
David Reid Anderson

NEW MEDIA
(15 PAMOKŲ)
Rimantas Stanevičius
DIGITAL
(18 PAMOKŲ)
Mantas Velykis
BRANDED CONTENT
(12 PAMOKŲ)
Audrius Šėlsta

HIPAMOKOSDVERTISING
(2 PAMOKOS)
Gabrielius Jucevičius
STRATEGY
(2 PAMOKOS)
Jonas Banys
CURIOSITY
(8 PAMOKOS)
Marius Lukošius

AUDIO
(8 PAMOKOS)
Gabrielius Jucevičius
CREATIVE WORKSHOP
(4 PAMOKOS)
Jonathan Howard
PHOTOGRAPHY
(2 PAMOKOS)
Tomas Kauneckas

CASE STUDIES
(1 PAMOKA)
Rimantas Stanevičius
VIDEO EDITING
(2 PAMOKOS)
Saulius Balčiūnas
PHOTOSHOP
(8 PAMOKOS)
Gintarė Mačiulienė

VIDEO
STORYTELLING
(5 PAMOKOS)
Jonas Trukanas
ELDER SISTERS
(10 PAMOKŲ)
Evelina Dunovska
Ineta Kančiauskaitė

formacija / informacija / informacija / informacij

nuo
3800€
Mažiausia
kaina bus, kai
galioja early
birds ir
mokama iš
karto.
Galimas UŽT
Galima
finansavimas.
mokėti
d a l i m i s , ko l
vykst a
kursas.

TRUKMĖ
6 mėnesiai arba
960 val. pamokų ir komandinio darbo.

TVARKARAŠTIS
8:00 - 20:00,
pirmadienis - penktadienis.
Vienos pamokos trukmė - 1,5 val.
Per dieną būna 2-3 pamokos.

VIETA
The Atomic Garden (Gedimino pr. 27)

KALBA
Anglų ir lietuvių k.

DAŽNIS
Kursas vyksta vieną kartą metuose.

RINKIS REKLAMOS KŪRYBOS KURSĄ,
JEIGU:
- Svajoji būti kūrybininkas (-ė), copywriteris (-ė), art director’ius (-ė);
- Ieškai realios galimybės patekti į reklamos agentūrą ar bet kurios kitos įmonės
reklamos skyrių;
- Nori išlaisvinti savo kūrybiškumą, kurį panaudotum tiek gyvenime, tiek
profesinėje veikloje;
- Nori tobulinti savo kūrybos, copywritingo ir art directiono įgūdžius.

KAIP
PRISIJUNGTI?
KAIP
PRISIJUNGTI?
KAIP
PRISIJUNGTI?
KAIP PRISIJUNGTI?
Mums labai smagu, jog svarstai prisijungti!
Jei nori mokėti visą sumą iš karto - pritaikysime nuolaidą,
mūsų svetainėje pasirink MOKĖTI IŠ KARTO ir sek
instrukcijas. Šiukštu tik nepamirški nuobodžiosios dalies
- perskaityti taisyklių ir sąlygų. Vos tik gavę apmokėjimą,
atsiųsime Tau į el. paštą patvirtinimo laišką.
Jei negali sumokėti iš karto, nesijaudink! Mokestį už
kursus galima mokėti dalimis, išskaidant mokėjimus per
kurso laikotarpį - pasirink MOKĖTI DALIMIS ir sumokėk
pirmą įmoką.
SVARBU: jei esi bedarbis yra galimybė gauti Užimtumo
tarnybos finansavimą.
Turi kitų klausimų - užpildyk anketą arba rašyki mums į
info@atomicgarden.lt
Už kursą gali mokėti ir įmonė, belieka įsigyjant suvesti jos
duomenis.
Apmokėjus ir gavus registracijos patvirtinimą, gali
atsipūsti - Tavo vieta rezervuota ir telieka ramiai laukti
kursų pradžios. Jai artėjant susisieksime bei atsiųsime
visą reikalingą informaciją.
P. S. Jei priklausai mūsų Atominei bendruomenei (t. y. esi
alumnis) nepamiršk pasinaudoti Tau priklausančia 10%
nuolaida visiems mūsų kursams. Nuolaidos
nesumuojamos!

MOKYKLOS REKVIZITAI
VŠĮ „Reklamos mokykla”
Įmonės kodas: 303372553
Adresas: Gedimino pr. 27, Vilnius
Sąskaita: LT48 4010 0510 0211 6654

Jei turi abejonių ar klausimų...

@atomic_garden_vilnius

Visada rasime laiko asmeniniam pokalbiui

Paskambinki, parašyk arba užsuki į mokyklą

@TheAtomicGardenVilnius

info@atomicgarden.lt
+370 666 11233

Gedimino pr. 27, Vilnius
www.atomicgarden.lt

