
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

Smokfa – otwarta pracownia ceramiczna 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

Katarzyna Kwiatkowska, ceramik 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

668 300 131 
smokfa@smokfa.com 
www.smokfa.com 
www.fb.com/smokfa   

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Otwarta pracownia ceramiczna oferuje ceramikę artystyczną i użytkową (w tym także na 
realizuję specjalne zamówienia), warsztaty i pokazy plenerowe, warsztaty dla grup 
zorganizowanych. 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

 
Swoje wyroby sprzedaję w Galerii Rynek w Warce: 
• rzeźby, biżuterię ceramiczną, ozdoby, naczynia (misy, patery, kubki, filiżanki, 

talerzyki tace, kufle, wazony, słoje, garnki) 
 
Prowadzę stałe warsztaty ceramiczne w Dworku na Długiej w grupach dla dzieci i dorosłych.  
 
Prowadzę warsztaty dla szkół, przedszkoli i innych grup zorganizowanych (wiąże się to z 
serią co najmniej 3 spotkań w kilkudniowych odstępach czasu). 
 
Proponuję plenerowy pokaz raku – to bardzo widowiskowa, tradycyjna metoda wypału w 
piecu polowym własnej konstrukcji. Rozżarzone do białości (1050 st. C) prace są w 
obecności uczestników gwałtownie schładzane i zadymiane. Dym wnika w pęknięcia i 
nieszkliwione elementy prac nadając im unikalny charakter. 
 
Dysponuję elektrycznym kołem garncarskim. Proponuję plenerowe pokazy toczenia na kole. 
 
Możliwe jest także zorganizowanie warsztatów z malowania gotowych prac 
(wyprodukowanych wcześniej przeze mnie i wypalonych).  
 

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

Piec elektryczny do wypału prac. 
Koło garncarskie. 
Piec gazowy własnej konstrukcji do tradycyjnych pokazów raku 
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i dorosłych 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 

mailto:A.ZAREBA@DWOREK.WARKA.PL
http://www.smokfa.com/
http://www.fb.com/smokfa


plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

 udział w Jarmarku Książęcym 

 po wakacjach prowadzenie stałych warsztatów w Dworku na Długiej   

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

 Szukam partnerów, rękodzielników do wspólnej promocji produktów z tego regionu 

 Chętnie zrealizuję zamówienia indywidualne od firm, np. tradycyjne beczułki na 
miód, kufle na piwo, butle na cydr i wino, karafki, serwetniki, talerze. 
 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Własne logo. Strona internetowa i Facebook. Artykuły sponsorowane. Jestem 
zainteresowana wspólną promocją produktów z Warki. 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

 
Aneta Winiarek – Kuźnia Talentów – zajęcia dla dzieci, Borowe k. Warki, wilk1801@op.pl  
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