
Oferta szkoleniowa





Shiny Garage jest pierwszą polską marką detailingową, obecną na rynku od 
2012 roku. Współpracując z profesjonalistami i wsłuchując się w sugestie klien-
tów, stworzyliśmy najskuteczniejsze produkty do pielęgnacji aut. Najwyższej 
jakości surowce od sprawdzonych europejskich i światowych dostawców, oraz 
nasze autorskie receptury, gwarantują bezpieczeństwo dla użytkowników i są 
przyjazne dla środowiska.

Wierzymy, że właściwa, wysokiej jakości pielęgnacja, zapewni ochronę nowym 
autom i wydobędzie pierwotny blask nawet z najbardziej wysłużonych pojazdów.

Dlaczego warto wybrać produkty Shiny Garage?
JESTEŚMY W 100% MARKĄ POLSKĄ –  tu działamy, zatrudniamy, i płacimy podatki.

DBAMY O ŚRODOWISKO – wszystkie odpady powstające przy produkcji poddajemy recy-
klingowi lub ponownemu wykorzystaniu.

JESTEŚMY UCZCIWI – nasze produkty spełniają obietnice zawarte na opakowaniu.

POMAGAMY – co roku wspieramy inicjatywy społeczne lub fundacje. Corocznie uczest-
niczymy w WOŚP.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI – nasze opakowania zawierają wszelkie informacje o środ-
kach ostrożności, a we wszystkich największych sklepach oferujących nasze produkty 
przeprowadzamy szkolenia, by sprzedawcy mogli udzielać klientom rzetelnych informacji 
przed zakupem.

ŻYJEMY MOTORYZACJĄ – wspieramy i uczestniczymy w wielu imprezach motoryzacyj-
nych i targach każdego roku.

KORZYSTAMY Z NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH – jeśli zmieniamy for-
mułę produktu, to tylko na bezpieczniejszą bądź skuteczniejszą, zawsze informując o tych 
zmianach.

EDUKUJEMY – wspólnie z partnerami organizujemy dni otwarte, podczas których można 
dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o samochód, a także przekonać się o działaniu naszych 
produktów. Prowadzimy szkolenia dla pasjonatów i profesjonalistów.

JESTEŚMY PIERWSI – jesteśmy nie tylko pierwszą polską detailingową marką, ale też 
jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek wiele innowacyjnych produktów.



Szkolenie:  
Valeting  
dokładne mycie i szybka  
pielęgnacja wnętrza. 



Wprowadzenie 
1. Historia firmy 
2. Rozpoznanie umiejętności kursantów 
3. Omówienie szkolenia 
4. BHP 
5. Omówienie potrzebnych kosmetyków oraz akcesoriów 

Praktyka – z zewnątrz 
6. Przygotowanie stanowiska pracy 
7. Schematyczne mycie auta 

• Mycie wstępne 
• Mycie kół i nadkoli 
• Mycie wnęk drzwiowych i bagażnika
• Mycie zasadnicze 
• Dekontaminacja chemiczna 
• Glinkowanie (jeśli konieczne) 

8. Inspekcja po procesie mycia 
9. Przygotowanie i zabezpieczenie szyb powłoką hydrofobową 
10. Przygotowanie lakieru do zabezpieczenia
11. Zabezpieczenie lakieru 

Praktyka – wewnątrz auta  
12. Przygotowanie wnętrza pojazdu (opróżnienie ze zbędnych rzeczy) 
13. Dokładne odkurzanie 
14. Quick detailing plastików i tekstyliów 
15. Mycie szyb 

Kontrola oraz dressingi 
16. Aplikacja dresingów na plastiki oraz opony 
17. Finalne sprawdzenie efektów pracy  

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatu 

Ceny szkoleń:

Indywiduwalne 999 pln

Grupa 2 osoby 699 pln/os

Grupa 3 osoby 599 pln/os

Grupa 4 osoby 499 pln/os

W cenie szkolenia zawarte są napoje ciepłe i zimne oraz przekąski,  
a także certyfikat i zestaw kosmetyków.



Szkolenie:  
Detailing wnętrza



Wprowadzenie 
1. Historia firmy 
2. Rozpoznanie umiejętności kursantów 
3. Omówienie szkolenia 
4. BHP 
5. Omówienie potrzebnych kosmetyków oraz akcesoriów 

Praktyka 

6. Przygotowanie stanowiska pracy 
7. Detailing wnętrza: 

• Demontaż foteli i kanapy (jeśli to konieczne) 
• Detailingowe odkurzanie z użyciem sprężonego powietrza oraz pędzli 
• Pranie materiałów wrażliwych na przemoczenie (bonetowanie) 
•  Pranie ekstrakcyjne foteli, kanap oraz wykładzin/ czyszczenie  

skór i pranie wykładzin 
• Szczegółowe czyszczenie plastików, uszczelek, zakamarków 
• Dokładne mycie szyb 
• Zabezpieczanie wyczyszczonych elementów 

8. Montaż zdemontowanych elementów 
9. Kontrola pracy 

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatu

Ceny szkoleń:

Indywiduwalne 899 pln

Grupa 2 osoby 599 pln/os

Grupa 3 osoby 499 pln/os

Grupa 4 osoby 399 pln/os

W cenie szkolenia zawarte są napoje ciepłe i zimne oraz przekąski,  
a także certyfikat i zestaw kosmetyków.



Szkolenie:  
Korekta lakieru 
podstawy z maszyną DA



Wprowadzenie 
1. Historia firmy 
2. Rozpoznanie umiejętności kursantów 
3. Omówienie szkolenia 
4. BHP 
5. Omówienie potrzebnych kosmetyków oraz akcesoriów 
6. One step oraz korekta lakieru – omówienie różnic 

Praktyka 

7.  Przygotowanie stanowiska pracy (wózek, szczotki, pady, pasty, płyn inspekcyjny, 
maszyny, oświetlenie robocze oraz inspekcyjne, taśmy maskujące, inne akcesoria) 

8. Przygotowanie auta do korekty 
9. Ocena stanu lakieru oraz zakresu pracy 
10. Bezpieczny demontaż emblematów (szablony oraz ponowny montaż) 
11. Poprawne maskowanie elementów – co nam daje, przed czym chroni
12.  Dobór odpowiedniej kombinacji past i padów oraz omówienie poprawnej techniki 

polerowania lakieru 
13. Kontrola temperatury 
14. Praca na dużych i małych elementach 
15. Bezpieczne odtłuszczanie/inspekcja lakieru 
16. Korekta plastików Piano Black 
17. Mechaniczne oczyszczenie szyb z osadów 
18. Inspekcja lakieru 
19. Omówienie zabezpieczenia 

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatu

Ceny szkoleń:

Indywiduwalne 1099 pln

Grupa 2 osoby 799 pln/os

Grupa 3 osoby 699 pln/os

Grupa 4 osoby 599 pln/os

W cenie szkolenia zawarte są napoje ciepłe i zimne oraz przekąski,  
a także certyfikat i zestaw kosmetyków.





Dział szkoleń
Jakub Maj
+48 502 558 321
technik@liport.pl

Biuro obsługi klienta
Liport Wojciech Liszega
ul. Ku Ujściu 19
80-701 Gdańsk  
info@liport.pl
+48 693 005 455
+48 515 280 861

  shiny.garage      

  shinygarage




