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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 500 mokinių.

KAIP SUKURTI GERĄ BRAND’Ą
Tai - aktyviai įtraukiantis, kūrybininkams ir prekės ženklo menedžeriams skirtas kursas,
kuriame turėsi unikalią progą išmokti prekės ženklo kūrimo jį kurdamas. Čia Tavo kelias
prasidės nuo idėjos gimimo ir tęsis iki jos pilno išvystymo. Visko mokysiesi bedarydamas
pats ir viename asmenyje būsi tiek ženklo kūrėjas, tiek klientas, o Tavo sukurtas naujas
prekės ženklas, kaip ir pridera šiems laikams, bus GERAS — konceptualiai tvirtas, tvarus,
etiškas, naudingas planetai ir mūsų sveikatai.
Kursą puošia garsūs vardai — jame mokys srities profesionalai tiek iš Lietuvos, tiek iš
pasaulio. Pamokos vyks lietuvių ir anglų kalbomis. Jų metu bus ir teorinių žinių, apstu
praktinių užduočių, ir dar daugiau peržiūrų. O ką jau kalbėti apie vargus vainikuojantį
rezultatą — įgytų naujų žinių ir nuolatinio feedback’o pagalba sukursi naują, GERĄ prekės
ženklą, kuris turės nuoseklią strategiją, stebins savo kūrybiniu konceptu ir bus pritaikytas
įvairioms medijoms bei platformoms. Nors imk ir launchink!

MOKYKLOJE KAIP

TIKRAME GYVENIME

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

Kaip realiame gyvenime, kur sėkmingus prekės ženklus kuria ne
vienas, o keli įvairaus profilio asmenys, taip ir čia, mokykloje. Tam, kad
papildytų kiekvieno kuriamą ženklą įvairiais extra elementais, jog
paskatintume koloboracijas ir kartu ugdytume ne tik Tavo
individualius, bet ir darbo grupėse įgūdžius, dirbsime nedidelėmis
grupėmis. Bet, jei tikrai labai labai nori dirbti indivdualiai, na ką gi,
nedrausime, tačiau turėsime atskirai susitarti dėl sąlygų.

UP TO DATE ŽINIOS

Čia Tu sužinosi, kaip veikia brandingas ir visi jo etapai nuo turinio
sugalvojimo ir idėjų įgyvendinimo. Negana to, išmoksi, kaip atrasti
balansą, kad prekės ženklas gebėtų kuo puikiausi pristaikyti, tačiau
būtų nuoseklus visose įgyvendinimo stadijose ir pasirinktose
platformose bei kartu nepamirštų stebinti savo auditoriją ir gauti iš
jos grįžtamąjį ryšį.

PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

Šiame kurse Tu turėsi galimybę patobulinti savo art direction’o,
copywriting’o ir dizaino įgūdžius, kurie augs kartu su Tavo plėtojamu
prekės ženklu, kuriant jo pakuotę ar galvojant apie jo pritaikymą
įvairiose platformose. Taip pat, turėsi galimybę patobulinti savo
komunikacinius bei produkto ir idėjų pristatymo įgūdžius.

TARPTAUTINIAI LEKTORIAI
Besididžiuodami Tau pranešame, kad turėsi išskirtinę progą
susipažinti su garsiais vardais ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kursui
vadovauja Clare McNally — įvairių reklamos apdovanojimų laimėtoja,
tarptautinė kūrybos vadovė ir edukatorė, o vienas iš mokytojų yra ne
kartą Kanų liūtuose apdovanojimus skynęs Paulo Areas.

TVARUS TIKSLAS
Skamba kaip jaunatvininis maksimalizmas, bet mes nemeluojame Tavo naujas sukurtas brandas galės pakeisti pasaulį ar bent padaryti
jį geresniu. Nesijaudink, mums irgi šiurpuliukai bėga per kūną vien
apie tai pagalvojus!
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APČIUOPIAMAS REZULTATAS IR
DIPLOMAS

Kurso rezultatas bus visų branding’o procesų perėjimas ir gero
brand’o sukūrimas. Jis bus su aiškia savo istorija, produkto pakuote,
skaitmeninės ir socialinių medijų komunikacijos idėja, aktyvacijų
idėjomis, produkto išplėtojimo galimybėmis ir dar daugiau. Ir, žinoma,
diplomas!

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. Jie tik prasideda!

REIKALAVIMAI:
Tam, jog galėtum pilnai įgyvendinti savo idėjas, šiame
kurse vienam iš komandos narių yra reikalingi dizaino
(fotošopo, iliustratoriaus ar indizaino) pagrindai. Taip
pat, kadangi kurse yra tarptautinių lektorių, čia prireiks
anglų kalbos žinių, kad jaustumeisi komfortabiliai
rašydamas ir kalbėdamas.

KURSO VADOVĖ
CLARE
MCNALLY

Prekės žeklų strategė ir
copywriterė
McNally Unlimited, DK

PAULO
AREAS

CCO, Partneris
Forever Beta, UK

JONAS
LIUGAILA

Dizaino strategas
CRITICAL

MARTYNAS
BIRŠKYS

Dizaino skyriaus vadovas
DADADA studio,
Cocoon Prague

RIMANTAS
STANEVIČIUS
Kūrybos vadovas
MILK

JUSTINA
MURALYTĖ
KOZLOVĖ

Prekės ženklo strategė
FOLK

MANTAS
VELYKIS

Vykdantysis kūrybos vadovas
Clinic 212

AISTĖ
JAKIMAVIČIŪTĖ
BIKAUSKĖ
Partnerė, meno vadovė
IMAGINE

AURIMAS
KADZEVIČIUS
Kūrybos vadovas
Pencil & Lion

GABIJA
PLATŪKYTĖ
Dizaino vadovė
Great&Golden

AUGUSTINAS
PAUKŠTĖ
Partneris
andstudio

BRANDINGO PASAULIO
SUVOKIMAS
BRAND’O KATEGORIJOS
PASIRINKIMAS
BRAND’O KŪRIMAS
TARPINĖ PERŽIŪRA

BRAND’O SUDEDAMOSIOS DALYS
VIZUALINIO IDENTITETO
PAIEŠKA
PAKUOTĖS DIZAINAS
TARPINĖ PERŽIŪRA

BRAND’O SKAITMENINĖ
PLĖTRA
KOMUNIKACIJA
SOCIALINĖSE MEDIJOSE
BRAND’O AKTYVIZMAS
IR TĄSA
BRAND’O REKLAMA
TARPINĖ PERŽIŪRA

BRAND’O PRISTATYMAS

FINALINĖ
PERŽIŪRA

formacija / informacija / informacija / informacij

earlybirds
1990€,

TRUKMĖ
3 mėnesiai,
iš viso – 75 val.

TVARKARAŠTIS
2 kartai per savaitę,
vakarais

VIETA
The Atomic Garden (Gedimino pr. 27) ir
online

KALBA
Anglų ir lietuvių k.

DAŽNIS
šis kursas įprastai vyksta 2 kartus per
metus: pavasarį ir rudenį.

RINKIS KAIP SUKURTI GERĄ BRANDĄ
KURSĄ, JEIGU:
- Nori pakeisti pasaulį arba bent jau padaryti jį geresniu;
- Nori kurti įkvepiančius, tikslą turinčius bei gero pasauliui linkinčius prekės
ženklus;
- Esi kūrybininkas, ir visai nesvarbu, ar dirbi agentūroje, ar freelancini, ar tik baigei
mokslus;
- Esi enterpreneris ar start-upų atstovas ir nori sukurti gerą ir kūrybišką brandą;
- Esi marketingo atstovas ir norėtum suprasti kūrybinius procesus ir galimybes bei
išmokti kaip sukurti naują brandą (klientai, CMO’s, prekės ženklų vadovai).

KAIP
PRISIJUNGTI?
KAIP
PRISIJUNGTI?
KAIP
PRISIJUNGTI?
KAIP PRISIJUNGTI?
Mums labai smagu, jog svarstai prisijungti!
Jei nori mokėti visą sumą iš karto - mūsų svetainėje,
kurso polapyje spausk mygtuką ĮSIGYK 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 Tau patogiu dažniu. Tik atmink, kad visa
suma turi būti sumokėta iki kursų paskutinės dienos.
Jei nori mokėti dalimis arba turi kitų klausimų mūsų
svetainėje, kurso polapyje spausk mygtuką
REGISTRUOKIS ir užpildyki formą arba rašyki mums į
info@atomicgarden.lt
Mokant dalimis, registracija patvirtinama pervedus
registracijos mokestį - 200€ šio puslapio apačioje
nurodytais rekvizitais ir pasirašius kursų sutartį. Gera
žinia - registracijos mokestis įsiskaičiuoja į bendrą kursų
kainą.
Jeigu už kursą moka įmonė, rašyki mums tiesiai į
info@atomicgarden.lt
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

