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W dniach 28-29 września 2019 roku w Katowicach odbył się
zjazd niemal stu Partnerów Handlowych firmy Nice, podczas
którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami
produktowymi Nice oraz uczestniczyć w ostatniej, finałowej
rundzie Mistrzostw Europy na żużlu.
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W dniach 28-29 września 2019 roku
w Katowicach odbył się zjazd niemal
stu Partnerów Handlowych...

Premiery REJS na
Warsaw Home 2019
Tegoroczna edycja Warsaw Home
upłynęła firmie REJS pod znakiem
premier. Na targowej ekspozycji...

Nice ponownie
mecenasem Akademii
Piłkarskiej Stadionu
Śląskiego
1 października br. Prezes Zarządu
Klubu Sportowego Stadion Śląski
Andrzej Miłkowski oraz...

Architekci wobec
wyzwań świata.
Element Urban Talks
po raz 3. w Krakowie
2 dni wykładów i spotkań z
projektantami z całego świata,
warsztaty i spacery...

Przy Spodku rusza
budowa najwyższego
biurowca w
Katowicach
TDJ Estate kontynuuje realizację
kompleksu biurowego .KTW. Obok
66-metrowego biurowca...

Czy rządowe programy
mieszkaniowe są
konkurencją dla
deweloperów
Czy deweloperzy zauważają wpływ
programu Mieszkanie Plus lub
Funduszu Mieszkań na Wynajem na...

Grupa Deceuninck
mianuje nowego CEO
na Europę
Informujemy, że z dniem 1
października 2019r Stijn Vermeulen,
przejął stanowisko CEO w Europie....
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Spotkanie rozpoczęło się od części produktowej w trakcie której, eksperci Nice

zaprezentowali nowości z zakresu integracji automatyki budynkowej oraz przedstawili

planowane sposoby zarządzania portfolio produktowym grupy Nice w przyszłości.

Pokazane zostały również nowości w segmencie szybkobieżnych bram przemysłowych

oraz przyszłe narzędzia wsparcia serwisowego, które umożliwiają zdalną diagnostykę
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Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

Rynek mieszkań:
Cenowe szaleństwo
nieco wyhamowuje
Na wtórnym rynku mieszkań
widoczne jest spowolnienie wzrostów
cen. Nieco spokojniej jest też w...

Wrocławscy architekci
rozwiązali worek z
nagrodami
Pracownia projektowa AP
Szczepaniak zdobyła już trzy nagrody
w europejskim etapie konkursu...

Polska będzie stawiać
na odnawialne źródła
energii
PGE już inwestuje w fotowoltaikę i
farmy wiatrowe na...

Wideo

Jak to jest zrobione - Okna

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

oraz konserwację automatyki wjazdowej.  

 

 

 

Zanim grupa udała się na Stadion Śląski w Chorzowie, aby wspólnie obejrzeć finałową

rundę cyklu Indywidualnych Mistrzostw Europy, w hotelu odbyło się spotkanie z

zawodnikami sponsorowanymi przez Nice. Wzięli w nim udział Kacper Woryna, Michael

Jepsen Jensen oraz Antonio Linback. Kolejna część spotkania na Stadionie Śląskim

obfitowała w wielkie emocje. Na oczach blisko 30 tysięcy widzów Woryna był bliski

sięgnięcia po brązowy medal w klasyfikacji końcowej.  

 

--

REKLAMA:

-- 

 

Jako firma Nice staramy się łączyć aspekt biznesowy i sportowy podczas wspólnych

spotkań z naszymi Partnerami Handlowymi. Nie inaczej było tym razem – gdzie

podczas sobotniego spotkania mieliśmy możliwość zaprezentowania nowości

produktowych takich jak CORE czy Centero Home marki elero.  

 

 

 

Przypomnieliśmy również naszym Klientom pełną ofertę smart home firmy Fibaro.

Przedstawiliśmy także kierunek rozwoju firmy Nice oraz naszą wizję Instalatora

przyszłości dzięki pokazowi z okularów Microsoft Holo Lens. Była to wspaniała okazja

 do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń między uczestnikami, budowania relacji

a dodatkiem było spotkanie i rozmowa z żużlowcami – podkreślił Marcin Skrobisz –

Dyrektor Zarządzający Nice Polska.  

 

 

 

Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście bawili się do białego rana w hotelu Park Inn

by Radisson w Katowicach. 

 

 

 

źródło: Nice 

 

 

 

Roślinne
kompozycje dla
każdego

10 dodatków do
domu specjalnie
dla Pań

Podłoga
drewniana w
skandynawskim
duchu

Klej roku -
wręczenie
wyróżnień

Dom na wzgórzu
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