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Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie
i szkolenia na najwyższym poziomie?
Andrzej Śniadek

Dziś postanowiłem podjąć temat szkoleń z projektowania wzorów hafciarskich.
Z uwagi na duże zainteresowanie tym tematem, jak
i niewielki wybór miejsc,
w których takie szkolenia są
przeprowadzane, chciałbym
podpowiedzieć, jak i gdzie
szukać wsparcia.
Zanim zapadnie decyzja
o wyborze oprogramowania,
należy się dobrze zastanowić
i zadać sobie kilka pytań.
Do czego będziemy używać
naszego oprogramowania?.
Jakie warunki powinien spełniać program? Na jak długo
nam wystarczy, biorąc pod
uwagę inwestycję związaną
z jego zakupem? Czy, jeśli nasze potrzeby wzrosną,
będziemy w stanie łatwo
go odsprzedać, aby zakupić
ten bardziej zaawansowany...? Oczywiście zawsze
i z przyjemnością udzielam
tego typu informacji, o czym
też wielokrotnie pisałem na
różnych branżowych forach
oraz grupach.
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Pierwszy krok –
wybór oprogramowania
Osoby początkujące popełniają wiele błędów, a wynika to z ich niewiedzy. Decyzje podejmowane są zbyt
pochopnie, ponieważ często
po prostu nie wiadomo, gdzie
pytać o program czy maszynę. Najlepiej, jeśli znamy osobę, która jest niezależna i jej
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opinia będzie dla nas najbardziej obiektywna. Najlepiej,
jeśli nie będzie to dystrybutor
maszyn czy oprogramowania, ponieważ w naturalny
sposób – będzie on proponował swoje produkty.
Programów, jak i maszyn
hafciarskich jest na rynku
bardzo dużo. Jedne i drugie

(Zdjęcia: EDS)

dzielą się ze względu na ich
funkcjonalność oraz oferowaną jakość haftu. Skupię
się dziś na oprogramowaniu
oraz związanym z nim szkoleniu.
Bardzo wiele osób korzysta z różnego rodzaju dofinansowań, które w zależności od przyznawanych kwot,
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wpływają na jakość zakupu.
Najczęściej osoby te mają
na celu wystartować z własną działalnością, a w perspektywie ją rozwijać. Jak
wiadomo, ceny programów
hafciarskich wahają się od
kilkuset do kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Te najdroższe (w moim przekonaniu)
są w pełni wykorzystywane
jedynie w firmach specjalizujących się w profesjonalnym projektowaniu wzorów
hafciarskich. Te najtańsze to
raczej programy do użytku
domowego, czyli dla hobbystów.
Z programami jest jak ze
wszystkimi produktami. Nie
zawsze cena świadczy o jakości. Z racji doświadczenia
uważam, że jeśli ktoś myśli
o zarabianiu na tworzonych
wzorach, to program powinien spełniać minimalne
wymaganie, jakim jest jakość

ściegowania oraz dostępność
narzędzi. Nie są to programy
za kilkaset złotych. Mimo to,
w niskim przedziale cenowym (około kilka tysięcy złotych) można już taki program
zakupić.
Uważam, że właśnie dlatego trzeba dokonać przemyślanego zakupu. Grupy
i fora pełne są ofert sprzedaży programów zakupionych
pod namową dystrybutora, ze względu na cenę lub
tzw. łatwość użycia, czyli
auto konwersję). Sprzedający najczęściej po kilkunastu
miesiącach zdają sobie sprawę, że ich narzędzia nie dają
możliwości uzyskania dobrej
jakości lub praca z nimi wymaga nakładu wielu godzin.
Sprzedaż jest jednak utrudniona, ponieważ zakup z dofinansowania obejmuje nieużywane/ nowe programy.
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Pamiętajmy, że nie musimy kupować programu
przypisanego do maszyny
hafciarskiej. Większość programów może zapisać wzory
we wszystkich popularnych
formatach
maszynowych.
Jedyne, co musimy zrobić to
wybrać narzędzie dla siebie
najlepsze.

dofinansowaniach w związku z działalnością gospodarczą. Od piekarni do hafciarni. I w końcu, niestety, wśród
szkoleniowców znajdziemy
też takich, którzy szkolą, bo
mają zaburzony stosunek
do własnych umiejętności
i uważają, że skoro inni
mogą, to oni też.

Znajdź prawdziwego,
kompetentnego szkoleniowca
Szkoleniowcy, podobnie
jak oprogramowania, również dzielą się na kilka grup.
Są tacy, którzy szkolą na
programach dających szereg
możliwości. Ale także tacy,
którzy szkolą, ponieważ jako
dystrybutor mają obowiązek
przeprowadzenia szkolenia
posprzedażowego. Poza tym,
na rynku nie brakuje szkoleniowców prowadzących tzw.
firmy
ogólnoszkoleniowe,
bazujące na różnego rodzaju

Jak wszędzie, tak i w tej
dziedzinie czyha na nas wiele pokus. Bardzo łatwo można ulec złudzeniom, dlatego
zawsze warto sprawdzić wiedzę i doświadczenie swojego
przyszłego szkoleniowca.
Dobrze wiecie, że te szkolenia nie należą do najtańszych. Dlatego też trzeba
przemyśleć tą, jedną z najważniejszych inwestycji na
starcie. Wydając pieniądze
na program oraz szkolenie
z pewnością chcielibyście,
aby przekazano Wam maksi2/2019
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mum wiedzy w taki sposób,
abyście potem mogli tworzyć
swoje wzory w pełni świadomie.
Szkolenie grupowe czy
indywidualne?
Uprzedzam, że grupowe
szkolenie nie jest w stanie
spełnić Waszych oczekiwań. Jeśli np. w grupie będzie dziesięć osób i trzy
z nich będą na początku drogi, trzy średnio zaawansowane a reszta na wyższym poziomie, to w konsekwencji,
po szkoleniu nikt niczego nie
wyniesie. Pieniądze i czas
zostaną zmarnowane.
Osobiście jestem zwolennikiem szkoleń indywidualnych, całkowicie dostosowanych do potrzeb
osoby szkolonej. Maksymalna ilość osób na szkoleniach nie powinna przekraczać trójki „kursantów”.
Wtedy szkoleniowiec może
poświęcić
wystarczającą
ilość uwagi każdej z osób.
Po profesjonalnym szkoleniu bezwzględnie powinno
się zapewnić opiekę online,
ponieważ każdy po szkoleniu ma trudności z natychmiastowym wprowadzeniem
w życie wszystkich, poznanych podczas szkolenia zasad. Tutaj niezbędne
jest wsparcie szkoleniowca.
Trzeba pamiętać, że jedynie
czynni zawodowo szkoleniowcy są w stanie przekazać
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szereg zagadnień, składających się na „żelazne” zasady sztuki tworzenia wzorów
hafciarskich. Wyjaśnią, co
jest dobre dla maszyny i materiału a co może zaszkodzić.
Pomogą poprawić jakość
i komfort waszej pracy.
Jest na rynku kilku szkoleniowców wartych uwagi. To
właśnie oni, ze względu na
swoje wieloletnie doświadczenie i uznanie na rynku
międzynarodowym,
będą
gwarantem Waszego startu.
Raczkujący „szkoleniowiec”
więcej narobi szkody, niż
pożytku. A pieniądze, które
pobiera za swoje usługi, często nie są mniejsze od tych
proponowanych przez profesjonalistę. Po takim szkoleniu szybko okazuje się, że
nadal niewiele wiemy albo,
co ostatnio częste, wiemy
coś inaczej. W konsekwencji, wkrótce zapłacimy za kolejne szkolenie, tym razem u
sprawdzonego szkoleniowca.
Osoby, posiadające programy do auto konwersji,
edytory i tym podobne, czyli
tzw. hobbystyczne, powinny
poprosić o szkolenie (lekko
rozszerzone) u dystrybutora
(już podczas zakupu).
Te programy naprawdę nie
wymagają opłacania profesjonalnego szkolenia, ponieważ niewiele można na nich
zrobić niezależnie/ manualnie. Niektóre firmy dystrybu-
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torskie posiadają certyfikat
firmy szkoleniowej i prowadzą szkolenia posprzedażowe mające na celu zapoznanie się z programem.
Autor
Podsumowanie
Jak Państwo wiecie, od
wielu lat prowadzę studio
haftu EDS i jestem certyfikowanym
szkoleniowcem
jednej z czołowych firm produkujących oprogramowanie. Szkolę na różnym oprogramowaniu, pozwalającym
na samodzielne tworzenie
wzorów. Szkolenia prowadzę
u siebie w firmie oraz u Klientów na terenie całej Polski
i Europy.
Mam nadzieję, że ten tekst
uświadomi Państwu, jak trudną decyzję musicie podjąć
wybierając program i szkolenie. Mam także nadzieję,
że baczniej przyjrzycie się
ofertom szkoleniowym i samym szkoleniowcom. Macie
prawo wymagać tego, co dla
Was najlepsze. Niech Was
nie zwiodą piękne hasła. Jeśli
ktoś twierdzi, że jest autoryzowanym szkoleniowcem to
niech to udowodni. Liczy się
wiedza, doświadczenie i zaufanie w branży.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z wyborem
programu czy maszyny – jestem do Państwa dyspozycji.
www.eds-studio.com.pl

Andrzej Śniadek, specjalista w dziedzinie tworzenia
wzorów hafciarskich. Jest także współwłaścicielem łódzkiej firmy Embroidery Design
Studio sp. j. oraz szkoleniowcem w zakresie projektowania wzorów i technicznego
doradztwa ds. produkcji hafciarskiej. Swoją wieloletnią
karierę rozpoczynał w Łodzi
a doświadczenia nabierał w
firmach poza granicami kraju.
Dziś współpracuje głównie z
firmami w Niemczech, Austrii,
Danii, Szwecji i Holandii. Andrzej od zawsze kojarzony jest
z profesjonalizmem, sumiennością i realizacją zadań „nie
do wykonania”. Wszystkie
zapytania do autora prosimy
kierować na adres: andrzej@
eds-studio.com.pl. Zapraszamy również na stronę internetową: www.facebook.com/
EDS.Poland

