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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 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.
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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: 

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.

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

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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Wybrane dla Ciebie

Teraz markizy FAKRO do okien
dachowych można wypróbować za
darmo!

 

AKTUALNOŚCI OSŁONY OKIENNE

SPONSOROWANE

 /

Nagrody w pierwszej edycji
konkursu POiD Building Awards
2021 rozdane

 

AKTUALNOŚCI SPONSOROWANE

WYDARZENIA

 /

Montaż stolarki otworowej w
warstwie izolacji – tylko szczelny

 

EKSPERCI OKNA SPONSOROWANE

 /

Nice wspiera włoską organizację
pozarządową Emergency  w
Ugandzie przekazując 85 silników
rurowych w celu
zautomatyzowania rolet
zewnętrznych nowego Centrum
Chirurgii Dziecięcej w Entebbe
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Stolarka-mur – jak prawidłowo
wykonać połączenie?

 

EKSPERCI SPONSOROWANE

WYBRANE DLA CIEBIE

 /

Nagroda za Innowacje Roku w
zakresie bezpieczeństwa Blokada
OktaBlock firmy Hörmann  z
prestiżową nagrodą

 

AKTUALNOŚCI BRAMY

HÖRMANN POLSKA SP. Z O.O. BRAMY |
DRZWI | NAPĘDY

SPONSOROWANE WYDARZENIA

 /

Drzwi zewnętrzne odporne na
włamanie?

 

#AKTUALNOŚCI STOLARKA BUDOWLANA

DRZWI SPONSOROWANE

WYBRANE DLA CIEBIE

 /

Rolety wewnętrzne wolnowiszące –
5 błędów, których możesz uniknąć
przy wyborze

 

EKSPERCI OSŁONY OKIENNE

SPONSOROWANE

 /

Montaż w warstwie ocieplenia – jak
zamocować okno?

 

EKSPERCI OKNA

OKUCIA I AKCESORIA BUDOWLANE

SPONSOROWANE
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AKTUALNOŚCI SPONSOROWANE

WYDARZENIA

2021-07-20

stolarkabudowlana.eu

Strona: 5

https://stolarkabudowlana.eu/nice-wspiera-wloska-organizacje-pozarzadowa-emergency-%e2%80%a8w-ugandzie-przekazujac-85-silnikow-rurowych-w-celu-zautomatyzowania-rolet-zewnetrznych-nowego-centrum-chirurgii-dzieciecej-w-entebbe/
https://stolarkabudowlana.eu/author/admin/
https://stolarkabudowlana.eu/stolarka-mur-jak-prawidlowo-wykonac-polaczenie/
https://stolarkabudowlana.eu/category/eksperci/
https://stolarkabudowlana.eu/category/sponsorowane/
https://stolarkabudowlana.eu/category/wybrane-dla-ciebie/
https://stolarkabudowlana.eu/stolarka-mur-jak-prawidlowo-wykonac-polaczenie/
https://stolarkabudowlana.eu/stolarka-mur-jak-prawidlowo-wykonac-polaczenie/
https://stolarkabudowlana.eu/author/admin/
https://stolarkabudowlana.eu/nagroda-za-innowacje-roku-w-zakresie-bezpieczenstwa-blokada-oktablock-firmy-hormann-%e2%80%a8z-prestizowa-nagroda/
https://stolarkabudowlana.eu/category/aktualnosci/
https://stolarkabudowlana.eu/category/bramy/
https://stolarkabudowlana.eu/category/hormann-polska-sp-z-o-o-bramy-drzwi-napedy/
https://stolarkabudowlana.eu/category/sponsorowane/
https://stolarkabudowlana.eu/category/wydarzenia/
https://stolarkabudowlana.eu/nagroda-za-innowacje-roku-w-zakresie-bezpieczenstwa-blokada-oktablock-firmy-hormann-%e2%80%a8z-prestizowa-nagroda/
https://stolarkabudowlana.eu/nagroda-za-innowacje-roku-w-zakresie-bezpieczenstwa-blokada-oktablock-firmy-hormann-%e2%80%a8z-prestizowa-nagroda/
https://stolarkabudowlana.eu/author/admin/
https://stolarkabudowlana.eu/drzwi-zewnetrzne-odporne-na-wlamanie/
https://stolarkabudowlana.eu/category/aktualnosci-stolarka-budowlana/
https://stolarkabudowlana.eu/category/drzwi/
https://stolarkabudowlana.eu/category/sponsorowane/
https://stolarkabudowlana.eu/category/wybrane-dla-ciebie/
https://stolarkabudowlana.eu/drzwi-zewnetrzne-odporne-na-wlamanie/
https://stolarkabudowlana.eu/drzwi-zewnetrzne-odporne-na-wlamanie/
https://stolarkabudowlana.eu/author/admin/
https://stolarkabudowlana.eu/rolety-wewnetrzne-wolnowiszace-5-bledow-ktorych-mozesz-uniknac-przy-wyborze/
https://stolarkabudowlana.eu/category/eksperci/
https://stolarkabudowlana.eu/category/oslony-okienne/
https://stolarkabudowlana.eu/category/sponsorowane/
https://stolarkabudowlana.eu/rolety-wewnetrzne-wolnowiszace-5-bledow-ktorych-mozesz-uniknac-przy-wyborze/
https://stolarkabudowlana.eu/rolety-wewnetrzne-wolnowiszace-5-bledow-ktorych-mozesz-uniknac-przy-wyborze/
https://stolarkabudowlana.eu/author/admin/
https://stolarkabudowlana.eu/montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-zamocowac-okno/
https://stolarkabudowlana.eu/category/eksperci/
https://stolarkabudowlana.eu/category/okna/
https://stolarkabudowlana.eu/category/okucia-i-akcesoria-budowlane/
https://stolarkabudowlana.eu/category/sponsorowane/
https://stolarkabudowlana.eu/montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-zamocowac-okno/
https://stolarkabudowlana.eu/montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-zamocowac-okno/
https://stolarkabudowlana.eu/author/admin/
https://stolarkabudowlana.eu/juz-jutro-drugie-spotkanie-z-cyklu-webinariow-o-programie-czyste-powietrze/
https://stolarkabudowlana.eu/category/aktualnosci/
https://stolarkabudowlana.eu/category/sponsorowane/
https://stolarkabudowlana.eu/category/wydarzenia/


Już jutro drugie spotkanie z cyklu
webinariów o programie „Czyste
Powietrze”

  /

Pierwszy raz w historii Kongres
Stolarki Polskiej w digitalu

 

#AKTUALNOŚCI STOLARKA BUDOWLANA

AKTUALNOŚCI SPONSOROWANE

WYDARZENIA
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Sposoby na oszczędzanie energii
w domu
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INTELIGENTNY BUDYNEK SPONSOROWANE
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