REGULAMENT
Programul Art Consultant își propune să formeze, conform standardelor internaționale, consultanți de artă
pregătiți să interacționeze cu publicul și să ofere servicii de consultanță și plasare la cel mai înalt nivel
privind produse culturale cum ar fi opere de artă plastică (artă clasică și modernă, avangardă, artă
postmodernă și contemporană), artă decorativă, memorabilia și obiecte de colecție, fotografii, ceasuri,
bijuterie, mașini clasice, militaria și antichități, cărți, manuscrise și hărți, vinuri și șampanii de colecție.
Procedura de înscriere constă în completarea datelor personale în formularul prezent pe site, precum şi
trimiterea unui CV pe adresa hr@artmark.ro. Odată încheiată înregistrarea, vi se va emite o factură în
valoare de 150 de euro. În urma achitării taxei veţi primi pe e-mail un cod de acces la platforma Art
Consultant.
Programul Art Consultant este format dintr-o parte teoretică, ce presupune un curs online de 20 de zile. În
cele 20 de zile veţi avea acces la 12 filme care prezintă o tematică variată şi facilitează accesul iubitorilor
de artă la aspecte de nișă ce guvernează piața de artă din România. Vă vor fi prezentate: elemente
esențiale de istoria artei, produse culturale românești, valoarea financiară a operei de artă, factorii care
influenţează cota artistului pe piața internă și internațională, modalităţi de valorificare şi valorizare a artei
în societatea contemporană, tehnicile de vânzare, modalități de networking și abordarea potențialilor
clienți, metode de fidelizare a clienților deja existenți etc.
Fiecare material video este însoţit de un set de întrebări la care trebuie să răspundeţi corect pentru a
putea accede la nivelul următor. La final, se face o medie a notelor obţinute după fiecare set de întrebări.
O dată pe lună se va organiza o festivitate de înmânare a diplomelor tuturor celor care au finalizat cu
succes cursul. Cu această ocazie se vor nominaliza şi cei care trec în etapa următoare: interviul. Decizia
selecţiei de a participa la interviu este luată in funcţie de media răspunsurilor la întrebari şi de selectia
CV-urilor. Interviul presupune evaluarea interesului și motivației dumneavoastră de a deveni un Art
Consultant Artmark, intrând, astfel, în culisele pieței românești de artă și participând activ la
perfecționarea acesteia.
A doua parte a programului presupune o perioadă de practică de 6 luni. Cei selectați în urma interviului
vor semna un contract valabil 6 luni. După care vor fi organizați în grupe de câte 5 persoane aflate sub
îndrumarea unui vânzător Artmark cu experiență. Pe tot parcursul celor 6 luni de practică, consultanții de
artă vor fi monitorizați și evaluați lunar cu scopul de a- i ajuta să se perfecționeze și să-și modereze
punctele slabe prin accentuarea și dezvoltarea punctelor forte. După cele 6 luni, consultanții vor avea
evaluarea finală, în urma căreia se va decide de către Managing partner angajarea acestora.
Alte informații
Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală şi materială a Artmark. Acestea nu pot fi copiate sau
reproduse prin nici un mijloc tehnic şi nici comercializate. Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește
conform legii.

Cursantul este obligat să anunţe organizatorul cursului de toate schimbările de adresă, telefon, act de
identitate.
Artmark va exclude de la examenele de evaluare cursanții care nu respectă regulile de participare la
Programul Art Consultant:
Cursantul trebuie să parcurgă toate materialele video de pe site. Cursantul trebuie să răspundă la întreg
setul de întrebări pentru a putea fi evaluat şi pentru a i se putea emite diploma de participare.
Cursantul trebuie să manifeste în timpul celor 6 luni de practică comportament civic, consideraţie şi
respect faţă de colegi şi formatori.
Cursantul trebuie să depună portofoliile solicitate integral şi la timp.
Pentru informaţii suplimentare puteţi scrie pe adresa: hr@artmark.ro

