
       

 

Nice Polska we  współpracy z  �rmą 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  mody�kacja strony internetowej to  tylko  kilka, najbardziej

znaczących zmian, wprowadzonych przez  �rmę 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.

Cieszę się, że  �rma 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 m , prowadzone są również szkolenia z systemów domofonowych i wide

odomofonowych. 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.
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 Najnowsze wydanie 

 Poprzednie wydania 

 Polecamy! 
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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 �rmy Pluscom.

Na  szkolenia w  �rmie 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 �rmy Pluscom).
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Poprzedni wpis
Komfort i bezpieczeństwo dla twojego domu,
czyli dlaczego warto kupić rolety zewnętrzne

oraz moskitiery


Następny wpis

Konstrukcja, blachodachówka, okna połaciowe,
rynny… Co jeszcze jest potrzebne do

wykończenia dachu?

 Poczytaj także 

 Polecamy! 

 Polecamy! 

 Polecamy 

 Polecamy! 

18-10-2019

Więcej światła i powietrza
na poddaszu – zalety

okien do dachów płaskich
Dostęp do świeżego powietrza

oraz naturalnego światła poprawia jakość
życia. Dzięki temu odczuwamy wyższy

poziom energii i, po prostu, cieszymy się
życiem. Tymczasem...

15-04-2019

Dlaczego warto ocieplać
dom?

Przy obecnym poziomie cen nośników
energii i prognozowanym ich wzroście,

coraz większego znaczenia nabiera
kontrolowanie ilości zużycia energii

w gospodarstwach domowych.
Koniecznością...
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