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NICE POLSKA ORGANIZUJE SZKOLENIA ONLINE I WEBINARIA DLA
INSTALATORÓW

Data dodania: 10.06.20

Z początkiem czerwca, reagując na cały czas z trudną sytuację epidemiczną, firma Nice Polska
uruchomiła webinaria techniczne oraz szkolenia online przedłużające Licencję Instalatora dla
współpracujących z nią montażystów.
 

 

- Już od jakiegoś czasu nosiliśmy się z zamiarem uruchomienia webinariów oraz internetowych
szkoleń związanych z naszym Programem Licencyjnym dla Instalatorów. Obecna sytuacja
epidemiczna, tylko tą decyzję przyśpieszyła – mówi Marcin Skrobisz – Dyrektor Generalny w firmie
Nice Polska. Na podstawie analizy wyników ankiety przeprowadzonej przez nas w kwietniu,
spodziewaliśmy się, że zainteresowanie szkoleniami online i webinariami będzie duże, ale nie
przypuszczaliśmy, że miejsca zostaną zajęte tak szybko. Pierwsze trzy terminy szkoleń zostały
obsadzone w ciągu kilku godzin, co pokazuje, że zapotrzebowanie na tą formę zdobywania wiedzy
jest wśród instalatorów ogromne – twierdzi Skrobisz.

- Bardzo lubimy gościć u nas naszych Instalatorów, ale w obecnej sytuacji bezpieczniejsze są
szkolenia przez Internet. To rozwiązanie jest również wygodne dla kursantów – nasi Instalatorzy są
rozsiani po całej Polsce, część z nich na dojazd do naszej siedziby traci wiele godzin – mówi
Grzegorz Jakóbczyk – dyrektor techniczny  

i prowadzący szkolenia w Nice Polska. Jesteśmy miło zaskoczeni dużym zainteresowaniem naszą
ofertą szkoleń online – cieszymy się, że Instalatorzy Nice są chętni, by zdobywać nowe umiejętności,
a także poszerzać wiedzę o stale rosnącej ofercie naszych produktów – mówi Jakóbczyk
 
 
Szkolenia przedłużające Licencję
Warunkiem udziału w Programie Licencyjnym Nice Polska jest odnawianie licencji przez Instalatorów
w rytmie dwuletnim. Nieodnowiona licencja traci ważność, a Instalator bez licencji traci prawo do
sprzedaży automatyki Nice z 3-letnią gwarancją. To dlatego tak ważne dla naszej firmy jest
umożliwienie naszym Instalatorom odbycie szkoleń online.

Pięciogodzinne spotkanie prowadzone na jednej z platform internetowych, przeznaczone jest
wyłącznie dla Instalatorów, którym kończy się (lub skończyła) dwuletnia ważność Licencji Instalatora
Nice.
 
Biorąc udział w szkoleniu, Instalator przedłuża swoją licencję o kolejne 24 miesiące, a także zyskuje
możliwość zapoznania się z nowościami w Nice, takimi jak: zarządzanie automatyką domową przez
smartfon, dwukierunkowa droga radiowa DB, droga radiowa dalekiego zasięgu LoRa, centralka do
zarządzania automatyką domową CORE, nowa rodzina siłowników linearnych do bram skrzydłowych
TITAN oraz rodzina silników SPY do bram garażowych.
 

 
Webinaria 

Webinaria techniczne to przede wszystkim możliwość zadania pytań prowadzącym oraz poszerzenia
wiedzy technicznej. W Nice Polska cały czas trwają prace nad docelową formułą webinariów oraz
tematami, które są najważniejsze i najbardziej interesujące dla Instalatorów. Podczas tych spotkań,
priorytetem jest przekazanie wiedzy technicznej w przystępny i interesujący sposób.  

Wszystkie szkolenia i webinaria w Nice są prowadzone przez doświadczonych wykładowców z dużym
doświadczeniem i długoletnim stażem w firmie. To pozwala zachować wysoki standard internetowych
kursów.

- Profesjonalizacja sieci sprzedaży od zawsze była priorytetem dla Nice Polska. Dlatego podejmujemy
działania zmierzające do utrzymania stałego kontaktu z naszymi Partnerami i Instalatorami oraz
szybkiego reagowania na ich potrzeby. Dzięki systematycznym badaniom rynku oraz potrzeb naszych
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BAZTECH

Miesięcznik Świat Szkła
indeksowany jest w bazie
czasopism technicznych
 

Klientów, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, od marca wprowadziliśmy dedykowany numer
infolinii technicznej dla Licencjonowanych Partnerów. Uruchomienie szkoleń on-line oraz webinariów
technicznych to kolejny krok w kierunku stworzenia nowych możliwości kontaktu z naszym działem
Customer Care.
 
Następny etap to praca nad zbudowanej profesjonalnej bazy filmów technicznych dla Instalatorów w
ramach cyklu „Akademia Instalatora Nice”. W zanadrzu mamy jeszcze kilka pomysłów wsparcia
Instalatorów, które już niebawem wejdą w życie – wszystko w trosce o bardzo wysoki standard
naszej współpracy – podsumował Marcin Skrobisz – Dyrektor Generalny Nice Polska.

O Nice Polska
Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice Group
- silnej międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 24 oddziały na całym świecie. Od 1996 roku, z
dystrybutora podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się dostawcą
kompleksowych systemów automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska oferuje:
automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysłowych oraz rolet,
segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych oraz
wideodomofony. 

www.nice.pl
Grupa Nice
Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest międzynarodowym liderem sektora Home Automation,
Home Security i Smart Home, oferując szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji
bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów parkingowych,
bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i przemysłu. Nice
sprzedaje swoje produkty do ponad 100 krajów i ma obecnie 24 oddziały na 5 kontynentach oraz 14
zakładów produkcyjnych i 13 ośrodków badawczo-rozwojowych. Z zatrudnionymi 2.300
pracownikami przyczynia się do rozpowszechnienia idei Made in Italy na całym świecie, dzięki
wysokiej jakości rozwiązaniom, które mądrze łączą technologię, wzornictwo, innowacje, łączność
cyfrową i łatwość użytkowania. Każdego dnia Nice w swoich laboratoriach wykonuje testy, aby
zapewnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Wizja Nice „świat bez barier” i misja
„ułatwiaj codzienne czynności” koncentruje się na ludziach, zaskakując ich zarządzaniem automatyką
z maksymalną kontrolą, bezpieczeństwem i dopasowaniem do indywidualnych potrzeb. Nice docenia
wartość zrównoważonego rozwoju, dostarczając rozwiązania optymalizujące zarządzanie
oświetleniem naturalnym i ciepłem, a także systemy fotowoltaiczne. 

www.niceforyou.com 
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Innowacyjna technologia gięcia szkła do
wykonywania fasad szklanych o
wyrazistym kształcie z ostrymi krzywiznami

Widoczne drzwi – pomoc dla osób z
zaburzeniami widzenia

Uszczelnienia okienne przyszłości z
technologią hybrydową

http://www.superspacer.com/
https://halioglass.eu/
http://www.facebook.com/swiatszklaczasopismo
http://www.niceforyou.com/
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https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16389-krispol-i-nice-polska-ks-toru-moe-liczy-na-nasze-wsparcie-.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16354-air-i-agio-od-nice-wygoda-przede-wszystkim.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16300-sukces-grupy-nice-na-targach-ces-2020-w-las-vegas.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16273-firma-nice-wybraa-microsoft-dynamics-do-usprawnienia-obsugi-i-zarzdzania-komunikacj-z-partnerami-handlowymi.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16274-wigilia-podkarpacka-z-nice-i-elero.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16253-2020-01-06-19-58-09.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16239-2020-01-05-16-59-09.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16140-sterowanie-bramami-z-nice-it4wifi.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16076-nowe-centrum-szkoleniowe-nice-w-jaworznie.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16077-2019-11-02-05-25-18.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/16060-jubileuszowa-gala-15-lecia-firmy-e-system-pena-wzrusze-i-emocji.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/15824-2019-07-31-10-36-26.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/15707-pergola-jak-efektywnie-wykorzysta-nasz-taras.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/15623-boll-warsaw-fim-speedway-grand-prix-of-poland-krispol-i-nice-ponownie-cz-siy.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/314-wydanie-032019/15478-inteligentny-dom-i-pikny-design-mog-i-w-parze.html
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https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/13617-budynki-tylko-dla-sprawnych.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/294-wydanie-06-2017/13541-automatyczne-przeszklone-drzwi-przesuwne-o-wyjtkowo-prostym-montau.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/294-wydanie-06-2017/13542-drzwi-na-drogach-ewakuacyjnych-projektowanie-przetarg-monta.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/293-wydanie-052017/13399-slidetec-optima-by-bohle-monta-w-kadym-miejscu.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/285-wydanie-102016/12463-sterowanie-napdami-drzwi-i-bram.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/279-wydanie-03-2016/11688-problematyka-drzwi-z-napedem-o-malej-energii.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/10787-nowe-drzwi-automatyczne-tm-62-hi-74hi-i-tm-77hi.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/10711-automatyczne-drzwi-przesuwne-besam-firmy-assa-abloy-entrance-systems.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/174-wydanie-5-2009/2569-wyjscia-ewakuacyjne-z-budynku-a-bezpieczenstwo-osob-i-ochrona-mienia.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/171-wydanie-2-2009/2050-konstrukcje-szklane-konstrukcje-wsporcze-fasad-szklanych.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/101-wydanie-11-2007/948-technologiczne-aspekty-produkcji-szkla.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/110-wydanie-7-8-2008/1351-zagospodarowanie-odpadow-szklanych.html
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https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/122-wydanie-7-8-2006/1670-sciana-kurtynowa-typu-szklane-zebro.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/101-wydanie-11-2007/939-lekkie-sciany-oslonowe-z-oszkleniem-strukturalnym-architektura-konstrukcja-estetyka.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/106-wydanie-3-2008/1169-nowe-lazienki.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/101-wydanie-11-2007/937-konstrukcje-ciegnowe-w-budownictwie-wielkopowierzchniowym.html
https://www.swiat-szkla.pl/archiwum.html
https://www.swiat-szkla.pl/konferencja-techniczna1.html
https://www.swiat-szkla.pl/wydania-specjalne.html
https://www.swiat-szkla.pl/katalog-firm.html
https://www.swiat-szkla.pl/lista-kategorii-galerii-phoca.html
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https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/328-wydanie-052020/16720-jednoznaczne-oznakowanie-i-identyfikowanie-okien-i-drzwi.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/328-wydanie-052020/16719-2020-06-03-13-59-41.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/328-wydanie-052020/16718-uszczelki-stosowane-w-drzwiach.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/328-wydanie-052020/16717-okucia-przesuwnych-okien-panoramicznych.html
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https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/328-wydanie-052020/16715-gite-szko-nowe-moliwociami-w-ksztatowaniu-szka-architektonicznego.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/328-wydanie-052020/16714-2020-06-03-13-07-36.html
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https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/328-wydanie-052020/16705-german-innovation-award-2020-dla-systemu-drzwi-przesuwnych-heroal-s-65.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/327-wydanie-042020/16702-system-sortowania-forel-w-fabryce-van-noordenne-holandia.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/327-wydanie-042020/16699-2020-04-28-14-42-04.html
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https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/327-wydanie-042020/16697-2020-04-28-14-35-25.html
https://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/327-wydanie-042020/16696-2020-04-28-14-29-41.html
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