
 

Czytaj dalej

W Jaworznie powstaje Centrum Szkoleniowe
dla kandydatów na Licencjonowanych
Instalatorów Nice
Nice Polska we współpracy z firmą Pluscom rozwija Autoryzowane
Centrum Szkoleniowe w Jaworznie. Do dyspozycji kursantów

udostępniona została nowa przestrzeń, pozwalająca zwiększyć liczbę i zakres
przeprowadzanych szkoleń. Zmiany poczynione w obiekcie pozwolą na przeszkolenie nawet 16-
stu osób podczas jednej sesji.

 
Nowa sala szkoleniowa, oznakowania budynku oraz modyfikacja strony internetowej to tylko
kilka, najbardziej znaczących zmian, wprowadzonych przez firmę Pluscom, która jest podmiotem
realizującym szkolenia. Sala szkoleniowa została wyposażona w pełną gamę produktów Nice.
Będzie umożliwiać przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na Licencjonowanych Instalatorów
Nice oraz szkoleń przedłużających Licencję Instalatora Nice na najwyższym poziomie. 
 
Firma Nice od lat przykłada szczególną wagę do szkolenia instalatorów. Dzięki systemowi
szkoleń oraz autorskiemu programowi licencyjnemu ich praca staje się prosta. Nowe centrum
daje nie tylko możliwość zapoznania się z automatyką Nice, jest również platformą wymiany
doświadczeń, pomysłów i opinii. Program licencyjny jest wyróżnikiem Nice na polskim rynku.

 

Czytaj również: Powstaje pierwszy w Europie - Certyfikat Oponiarski. Czy
wymieniając opony zwracamy uwagę na jakość usług?
 
Cieszę się, że firma Pluscom powiększyła przestrzeń szkoleniową, podnosząc jakość
oferowanych usług. W dzisiejszych czasach wiedza jest bardzo ważna, a inwestycje w szkolenia
pracowników zaowocują w przyszłości jeszcze lepszą obsługą Klientów oraz podniosą jakość
wykonywanych instalacji. Rozwój naszego regionalnego punktu szkoleniowego jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie rynku, które jest kształtowane przez rozwój Programu Licencyjnego Nice –
mówi Marcin Skrobisz, Dyrektor Zarządzający Nice Polska. 

Firma Pluscom szkoli Instalatorów nie tylko w zakresie automatyki wjazdowej. W nowej
lokalizacji, o powierzchni ok. 60 m2, prowadzone są również szkolenia z systemów
domofonowych i wideodomofonowych. Ponadto, w niedalekiej przyszłości ruszą szkolenia z
monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych, kontroli dostępu czy montażu bram garażowych.
Ogromną zaleta nowego Centrum Szkoleniowego jest jego lokalizacja w bliskim sąsiedztwie
autostrady A4 i drogi S1, pozwalająca na szybki dojazd z całej południowej Polski. 

Czytaj też…

7. edycja DECOwarsztatów
już w listopadzie - zgłoś swój
udział

Regionalne Forum Facility
Management

Nagrody XXII edycji
ogólnopolskiego konkursu
WIKTORIA - Znak Jakości
Przedsiębiorców wręczone

Czy możliwy jest całkowity
recykling plastiku? O tym
rozważano podczas panelu
dyskusyjnego w Sopocie

Nowa, warszawska Galeria
Ornament - miała swoje
wielkie otwarcie

Zapraszenie dla architektów
wnętrz do Białegostoku na
EAST DESIGN DAYS

Poprzednie »« Następne

Czytaj na forum

Liczba postów: 145 Grupa: Aktualności

Forum Facility Management

Liczba postów: 6 Grupa: Aktualności

Banki windykują za długi

Upadłość konsumencka to też nie jest taka
"różowa" sprawa. Niesie ona za sobą
również spore konsekwencje o których warto
poczytać. Myślę że mając długi po prost...

Liczba postów: 30 Grupa: Trudne tema...

Lampy do domu

Podczas poszukiwań wysokiej jakości
rozwiązań w zakresie lamp do salonu warto
odwiedzić sklep
https://zfabryki.pl/pol_m_Lampy_Lampy-su
fitowe-192.html w którym z...

Liczba postów: 166Grupa: Trudne tema...

Jaki monitoring domu wybrać?

Monitoringiem interesuje się już od
dłuższego czasu, uważam że to świetne
rozwiązanie i dbanie o własne
bezpieczeństwo. Czy korzystaliście z
montażu monitoringu...

Liczba postów: 5 Grupa: Trudne tema...

Jak reklamować się w sieci?

To wymaga zlecenia agencji reklamowej, to
najskuteczniejsze.

Więcej na forum »

Zapisz się do newslettera  |  Zarejestruj się  |  Zaloguj się

  

Wpisz słowo Wybierz dział

Aktualności Szukaj

Aktualności Architektura Inwestycje Budowa i remont Wnętrza Ogród i działka Prawo Baza firm Zlecenia

» Analizy, badania, raporty » Biznes » Kalendarium wydarzeń » Media

» Nauka » Przegląd prasy » Sport » Wydarzenia w kraju

» Wydarzenia na świecie

Katalog deweloperów Projekty domów

W Jaworznie powstaje Centrum Szkoleniowe dla kandydatów na Licencjonowanych Instalatorów…

Kalkulator izolacji ścian

Wydarzenia w krajuAktualnościStrona główna

http://www.budnet.pl/W_Jaworznie_powstaje_Centrum_Szkoleniowe_dla_kandydatow_na_Licencjonowanych_Instalatorow_Nice,Wydarzenia_w_kraju,142618-czytaj.html#read
http://www.budnet.pl/Powstaje_pierwszy_w_Europie_Certyfikat_Oponiarski_Czy_wymieniajac_opony_zwracamy_uwage_na_jakosc_uslug,Wydarzenia_w_kraju,142523-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Wydarzenia_w_kraju,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/7_edycja_DECOwarsztatow_juz_w_listopadzie_zglos_swoj_udzial,Wydarzenia_w_kraju,142604-czytaj.html
http://www.budnet.pl/7_edycja_DECOwarsztatow_juz_w_listopadzie_zglos_swoj_udzial,Wydarzenia_w_kraju,142604-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Regionalne_Forum_Facility_Management,Wydarzenia_w_kraju,142579-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Regionalne_Forum_Facility_Management,Wydarzenia_w_kraju,142579-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Nagrody_XXII_edycji_ogolnopolskiego_konkursu_WIKTORIA_Znak_Jakosci_Przedsiebiorcow_wreczone,Wydarzenia_w_kraju,142574-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Nagrody_XXII_edycji_ogolnopolskiego_konkursu_WIKTORIA_Znak_Jakosci_Przedsiebiorcow_wreczone,Wydarzenia_w_kraju,142574-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Czy_mozliwy_jest_calkowity_recykling_plastiku_O_tym_rozwazano_podczas_panelu_dyskusyjnego_w_Sopocie,Wydarzenia_w_kraju,142562-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Czy_mozliwy_jest_calkowity_recykling_plastiku_O_tym_rozwazano_podczas_panelu_dyskusyjnego_w_Sopocie,Wydarzenia_w_kraju,142562-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Nowa_warszawska_Galeria_Ornament_miala_swoje_wielkie_otwarcie,Wydarzenia_w_kraju,142556-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Nowa_warszawska_Galeria_Ornament_miala_swoje_wielkie_otwarcie,Wydarzenia_w_kraju,142556-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Zapraszenie_dla_architektow_wnetrz_do_Bialegostoku_na_EAST_DESIGN_DAYS,Wydarzenia_w_kraju,142553-czytaj.html
http://www.budnet.pl/Zapraszenie_dla_architektow_wnetrz_do_Bialegostoku_na_EAST_DESIGN_DAYS,Wydarzenia_w_kraju,142553-czytaj.html
http://www.budnet.pl/forum/
http://www.budnet.pl/forum/Aktualnosci,f=34.html
http://www.budnet.pl/forum/Forum_Facility_Management,t=63913.html
http://www.budnet.pl/forum/Aktualnosci,f=34.html
http://www.budnet.pl/forum/Banki_windykuja_za_dlugi,t=47273.html
http://www.budnet.pl/forum/Trudne_tematy,f=70.html
http://www.budnet.pl/forum/Lampy_do_domu,t=63103.html
http://www.budnet.pl/forum/Trudne_tematy,f=70.html
http://www.budnet.pl/forum/Jaki_monitoring_domu_wybrac,t=51978.html
http://www.budnet.pl/forum/Trudne_tematy,f=70.html
http://www.budnet.pl/forum/Jak_reklamowac_sie_w_sieci,t=62991.html
http://www.budnet.pl/forum/
http://www.budnet.pl/newsletter.html
http://www.budnet.pl/rejestracja.html
http://www.budnet.pl/zaloguj.html
http://www.budnet.pl/katalog_deweloperow.html
http://projektydomow.budnet.pl/
http://www.budnet.pl/forum/
http://www.budnet.pl/aktualnosci_budowlane
http://www.budnet.pl/architektura
http://www.budnet.pl/inwestycje
http://www.budnet.pl/budowa_i_remont
http://www.budnet.pl/wnetrza
http://www.budnet.pl/ogrod_i_dzialka
http://www.budnet.pl/prawo_budowlane
http://www.budnet.pl/baza_firm
http://www.budnet.pl/zlecenia
http://www.budnet.pl/Analizy_badania_raporty,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/Biznes,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/wydarzenia_budowlane
http://www.budnet.pl/Media,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/Nauka,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/Przeglad_prasy,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/Sport,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/Wydarzenia_w_kraju,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/Wydarzenia_na_swiecie,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/
http://www.budnet.pl/Wydarzenia_w_kraju,Aktualnosci,0c.html
http://www.budnet.pl/aktualnosci_budowlane
http://www.budnet.pl/


O nas

Kontakt

Partnerzy

Reklama

Forum budowlane

Baza firm

Galeria

Projekty domów

Aktualności

Architektura

Inwestycje

Budowa i remont

 

Poleć 0 Odwiedź nas też na Facebooku

2019-11-04 Źródło: Solski PR / budnet.pl

 

Czytaj również: Jaka powinna być rola samorządów i polityków w
zatrzymaniu zmian klimatycznych
 
Możliwość powiększenia portfolio szkoleniowego jest dla nas bardzo istotna, dlatego
zainwestowaliśmy w większą salę szkoleniową. Nowa sala to przede wszystkim wyższy komfort
zarówno dla kursantów jak i dla prowadzącego szkolenie, większa powierzchnia na ekspozytory
oraz łatwiejszy dostęp do nich, za czym idzie lepsza efektywność części praktycznej – mówi
Artur Szóstak – współwłaściciel firmy Pluscom. 
 

Na szkolenia w firmie Pluscom, mieszczącej się przy ul. Grunwaldzkiej 252a w Jaworznie,
można zapisać się na stronie internetowej www.nice.pl (należy się zalogować do Strefy Partnera
Nice), jak również poprzez stronę internetową www.pluscom.pl (dla Klientów z bazy firmy
Pluscom).
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