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Profesjonalnie wyposażone regionalne centra szkolące instalatorów automatyki domowej są rzadkością. Niedawno nowy

taki punkt powstał w Jaworznie na Śląsku. To autoryzowane centrum szkoleniowe Nice  Polska otwarte przy współpracy

z �rmą Pluscom.

Automatyka  budynkowa to branża o stałej tendencji wzrostowej. Jednak posiada ona poważną barierę dalszego rozwoju – brak

odpowiedniej liczby wykwali�kowanych instalatorów i serwisantów.  Niewątpliwie, stwarza to szansę biznesową dla tych salonów

stolarki oraz montażystów, którzy nie boją się nowych technologii i chcą się rozwijać.

Zdjęcie: Nice

W dzisiejszych czasach praca instalatora stolarki wymaga ciągłego podnoszenia kwali�kacji. Systematyczne szkolenia są stałym

elementem jego pracy. Jednak w sytuacji, gdy fachowcy od stolarki mają pełne ręce roboty niechętnie jeżdżą na szkolenia

do odległych miejscowości. Szkolenia powinny przyjeżdżać do nich i często tak się dzieje. Niestety, zwykła sala wykładowa lub

przypadkowy lokal wynajęty na zajęcia z automatyki nie daje takich możliwości, jak profesjonalnie wyposażone centrum

szkoleniowe.

Zdjęcie: Pluscom
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Dlatego tak istotną rolę pełnią regionalne centra szkoleniowe tworzone przez Nice Polska przy współpracy z autoryzowanymi

dystrybutorami. Niedawno takie centrum powstało w Jaworznie na Górnym Śląsku. Firma Pluscom oddała do użytku nową salę

szkoleniową o powierzchni ok. 60 mkw. wyposażoną w pełną gamę produktów Nice. Pozwala to na przeszkolenie nawet szesnastu

osób w jednej grupie. Ponadto umożliwia prowadzenie szkoleń dla kandydatów na licencjonowanych instalatorów Nice oraz szkoleń

przedłużających licencję.

Zdjęcie: Montersi

Perspektywa powiększenia naszego portfolio szkoleniowego oraz niewielka powierzchnia starej sali, okazały się argumentami

decydującymi. Nowa sala to przede wszystkim zdecydowanie wyższy komfort zarówno dla kursantów jak i dla prowadzącego

szkolenie, większa powierzchnia na ekspozytory oraz łatwiejszy dostęp do nich, za czym idzie większa efektywność części

praktycznej szkoleń – mówi Artur Szóstak, współwłaściciel �rmy Pluscom.

Podobne centrum szkoleniowe Nice od niespełna pół roku działa w pobliskim Zabagniu k. Wolbromia, w nowej siedzibie �rmy E-

system, znanej pod marką Montersi. W pełni zautomatyzowany, inteligentny budynek posiada salę w której cyklicznie odbywają się

szkolenia. W tym również dwudniowe pozwalające na uzyskanie statusu licencjonowanego instalatora Nice oraz jednodniowe

przedłużające licencję.

Oczywiście szkolenia tego typu odbywają się również w siedzibie Nice Polska w Pruszkowie, gdzie od kwietnia 2017 roku funkcjonuje

centrum szkoleniowe oraz wzorcownia wyrobów grupy. W części treningowej kursanci uczą się montażu produktów

oraz praktycznie poznają ich możliwości.

Zdjęcie: Somfy

Na szkolenia w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które instalator napotyka w codziennej pracy stawia również Somfy.

Na powierzchni 300 mkw. otwartego w lutym tego roku centrum szkoleniowego w Warszawie znajduje się przestrzeń wykładowa

i część ekspozycyjna. Zajęcia prowadzone są na ponad czterdziestu ekspozytorach szkoleniowych, co pozwala na wykorzystanie

i utrwalenie teorii poprzez ćwiczenia praktyczne. 
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