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Od lipca 2021
Licencjonowani Instalatorzy
Nice Polska będą mogli
przedłużyć swoją licencję
za pośrednictwem platformy
e-learningowej SalesOn

 Tweet  

Na szkolenie Instalatorzy mogą zapisać się po zalogowaniu
do Strefy Partnera dostępnej na stronie www.nice.pl. Po
dokonaniu wpłaty, Instalatorzy otrzymują link do szkolenia
na platformie e-learningowej. Po zapoznaniu się z
materiałami wideo muszą zaliczyć krótki test – mają na to
miesiąc od momentu otrzymania linka.

Najnowsze wieści z branży

Od lipca 2021
Licencjonowani
Instalatorzy Nice
Polska będą mogli
przedłużyć swoją
licencję za
pośrednictwem
platformy e-
learningowej
SalesOn
Na szkolenie Instalatorzy mogą
zapisać się po zalogowaniu do Strefy
Partnera dostępnej na...

W.P.I.P wybuduje
ponad 43 tys. mkw.
w MLP Poznań West
MLP Group podpisało umowę z
poznańską spółką W.P.I.P. na
rozbudowę projektu MLP Poznań...

Odpowiedzialność
biznesowa w dobie
niepewności
Trudna sytuacja na rynku surowców,
walka o zachowanie ciągłości
produkcji i podwyżki cen...

Osiedle Złota Oksza
– nowa inwestycja w
Ursusie firmy
Profbud
Z początkiem lipca firma Profbud
rozpoczęła przedsprzedaż nowej
inwestycji mieszkaniowej,...

Rekomendacja S.
Może być trudniej o
kredyt
Rekomendacja S jest skierowanym do
banków dokumentem wydanym przez
Komisję Nadzoru Finansowego....

Świadomość
ekologiczna
polskiego
producenta.
Schedpol o
odpowiedzialnym
biznesie
Odpowiedzialnie prowadzony biznes
w dzisiejszych czasach świadomie
podchodzi do kwestii ochrony...

Mieszkania to drugi
najmocniejszy motor
inflacji
Rosnące ceny prądu i wywozu śmieci
ciążą budżetom domowym rodaków.
W sumie trudno się...
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Udostępnij 0

Fot. Nice Polska

Dzięki materiałom udostępnionym w ramach szkolenia kursanci mają okazję zdobyć
wiedzę na temat nowych produktów z oferty Nice Polska.

Podczas kursu poruszane są następujące tematy:
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Dlaczego Nice należy
do Technologicznej
Ekstraklasy
Firma Nice od początku swojej
działalności stawia na innowacyjne oraz

inteligentne rozwiązania...

Jak poradzić sobie z
dużym
nasłonecznieniem i
wysoką temperaturą?

5 wskazówek, jak najlepiej wykorzystać czas...

Włoska Grupa Nice
wyodrębniła w swoich
strukturach zespół
zarządzający

Nice Polska organizuje
szkolenia online i
webinary dla
Instalatorów

Inne artykuły firmy:

Centrum Technik
Zamocowań Klimas
Wkręt-met w
czeskiej Pradze -
otwarte!
Ponad 400 m2 powierzchni i ponad
3000 produktów Klimas Wkręt-met
oddano do dyspozycji klientów w...

Kuchinox Polska
wybiera SEGRO
Logistics Park
Stryków
Firma Kuchinox Polska, producent
nowoczesnych rozwiązań dla kuchni i
łazienek, wynajęła ponad...

Konkurencja
groźniejsza niż
pandemia. Jak
koronawirus wpłynął
na rynek fotowoltaiki
w Polsce?
Właściciele firm zajmujących się
fotowoltaiką na różne sposoby radzili
sobie z zamieszaniem...

Wideo

Zobacz powiększony fi lm oraz inne instrukcje

  Dwukierunkowa droga radiowa OXIBD + ON3EBD 

  Siłowniki linearne TITAN3724HS, TITAN6024HS

  Dwukierunkowa droga radiowa dalekiego zasięgu z technologią LoRa

  Nowa rodzina siłowników garażowych SPY

  Moduł IT4WiFi do nadzorowania automatyki domowej poprzez aplikację mobilną 

  Centralka CORE

  Centrala MC800

Szkolenia prowadzone są przez dwóch doświadczonych specjalistów z dziedziny
automatyki dla domu: 

  Grzegorza Jakóbczyka – dyrektora do spraw technicznych Nice Polska. Grzegorz to
specjalista 

w branży i wykładowca z dwudziestoletnim stażem w Nice. Wielu z naszych Instalatorów

miało w przeszłości możliwość osobistych spotkań z nim, w czasie różnych szkoleń,
organizowanych w siedzibie naszej firmy.

  Kamila Nowaka – specjalistę do spraw technicznych Nice Polska. Kamil dał się również
poznać jako wykładowca, prowadząc od kilku lat szkolenia specjalistyczne w siedzibie
Nice. Wspiera 

Instalatorów codziennie, rozwiązując najtrudniejsze problemy techniczne. 

--
REKLAMA:

--

Firmy, które zgłosiły swoich Instalatorów na szkolenie, mogą skorzystać z oferty
specjalnej na zakup wybranych urządzeń z oferty Nice Polska.

źródło: Nice Polska 
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produktami przeznaczonymi do
automatyzacji osłon
przeciwsłonecznych
W produktach do automatyzacji zewnętrznych i wewnętrznych
osłon przeciwsłonecznych oferowanych...

Z początkiem czerwca, reagując na cały czas z trudną sytuację
epidemiczną, firma Nice Polska...

Galerie zdjęć:

Filmy:

Jak urządzić
pokój dziecięcy?

Kuchenne
dębowe
inspiracje
aranżacyjne

Drzwi sprytnie
zaprojektowane -
smart

Dulux Trend
Margines Dowo

Przegląd
najciekawszych
murów
samonośnych

Krispol - Jak to
działa: Nowy
napęd rurowy
Senso w roletach

Remmers -
izolacje
przeciwwilgociowe

Jak to jest
zrobione? Gont
bitumiczny

Wędzenie
Pstrąga
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Partner: GetHome.pl - ogłoszenia
sprzedaży i wynajmu nieruchomości

Wydawca:

Nevicom 

Waldemar Műlhstein

ul. R. Kaczmarczyka 17

85-796 Bydgoszcz

NIP: 5541751097

REGON: 340781630

www.obud.pl

redakcja@obud.pl
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