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Od lipca 2021 Licencjonowani Instalatorzy Nice Polska będą mogli przedłużyć...

Od lipca 2021 Licencjonowani Instalatorzy
Nice Polska będą mogli przedłużyć swoją
licencję za pośrednictwem platformy e-
learningowej SalesOn.
 Dodano: 27 lipiec 2021

Facebook   Twitter

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.

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:

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:
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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.

 

Firmy, które zgłosiły swoich Instalatorów na szkolenie, mogą skorzystać z oferty specjalnej na zakup  wybranych

urządzeń z oferty Nice Polska.

 

źródło: Nice Polska

Tagi #wiesci   #poradnik

« Poprzedni artykuł

Beztroskie wakacje. A czy zabezpieczyłeś dom przed

włamaniem
Następny artykuł »

Jak zabezpieczyć pokój dziecka przed przegrzaniem

Więcej tematów

Przeczytaj koniecznie

.

Okna dachowe FAKRO

bezterminowa gwarancja szyb

hartowanych na rozbicie przez

grad

27 lipiec 2021

Beztroskie wakacje. A czy

zabezpieczyłeś dom przed

włamaniem

27 lipiec 2021

Od lipca 2021

Licencjonowani Instalatorzy

Nice Polska będą mogli

przedłużyć swoją licencję za

pośrednictwem platformy e-

learningowej SalesOn.

27 lipiec 2021

PAGEN, Winkhaus i Schüco

pomagają pogorzelcom z

Nowej Białej

20 lipiec 2021
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OKNO 2/2021

6 lipiec 2021

WinDoor-tech - plan na mocne

wejście w 2023 rok

5 lipiec 2021

Aluminiowe ścianki działowe Ponzio -

akustyczne i estetyczne

30 czerwiec 2021

Membrany VI-PRO® EPDM –

wodoodporna izolacja okien i fasad

12 maj 2021

Nasze najnowsze publikacje

12 maj 2021

Najwyższa stabilność i najłatwiejszy montaż

Dri-Design – swoboda projektowania niezwykłych

elewacji

Membrany VI-PRO® EPDM – wodoodporna

izolacja okien i fasad

Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO HYBRATEC

MF1 – przebadana zgodnie z nową normą DIN

18542:2020

Jak zamontować okna szczelnie i zgodnie z

wytycznymi

Najczęściej czytane

Najnowsze na portalu
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Okna dachowe FAKRO bezterminowa gwarancja

szyb hartowanych na rozbicie przez grad

27 lipiec 2021

Beztroskie wakacje. A czy zabezpieczyłeś dom

przed włamaniem

27 lipiec 2021

Od lipca 2021 Licencjonowani Instalatorzy Nice

Polska będą mogli przedłużyć swoją licencję za

pośrednictwem platformy e-learningowej

SalesOn.

27 lipiec 2021

Jak zabezpieczyć pokój dziecka przed

przegrzaniem

26 lipiec 2021

Olimpijka buduje dom marzeń

O NAS

Wydawnictwo bud media - wydawca pionierskiego na

naszym rynku prasowym pisma branżowego – kwartalnika

OKNO (Drzwi & Bramy) rozszerza i uzupełnia

dotychczasową swoją formułę o nowe inicjatywy, których

motywem przewodnim jest kompleksowa prezentacja

bogatej tematyki branży przy pełnym wykorzystaniu

zróżnicowanych i odmiennych form przekazu.

Kwartalnik OKNO (Drzwi & Bramy) wraz z Centrum

Prasowym Branży Stolarki Otworowej OknoSerwis.pl -

tworzą jednolitą platformę informacyjno – promocyjną

branży dającą możliwość wszystkim zainteresowanym

równoczesne korzystanie z całkowicie odmiennych i

synergicznie się wzmacniających form edukacji, informacji i

prezentacji.

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Okna dachowe FAKRO bezterminowa

gwarancja szyb hartowanych na rozbicie

przez grad
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Beztroskie wakacje. A czy zabezpieczyłeś

dom przed włamaniem
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Od lipca 2021 Licencjonowani

Instalatorzy Nice Polska będą mogli

przedłużyć swoją licencję za

pośrednictwem platformy e-learningowej

SalesOn.

27 lipiec 2021

Jak zabezpieczyć pokój dziecka przed

przegrzaniem

27 lipiec 2021

Olimpijka buduje dom marzeń

26 lipiec 2021

Idealnie się składa, czyli kilka słów o

domach modułowych i

energooszczędnych oknach

26 lipiec 2021
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inż. Zbigniew Czajka
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