
Montážní školení SanSwiss - sprchové kouty
Vážení obchodní přátelé,

 

rádi bychom Vás informovali, že firma SanSwiss využije zimní období na školení pro Vás, odběratele, 

případně pro organizace, které Vám zajišťují montážní práce. Cílem této akce je zkvalitnění servisních 

prací a prohloubení povědomí o značce SanSwiss u odborné veřejnosti. Z tohoto pohledu navrhujeme 

níže uvedené termíny. Uvádíme rovněž průběh školícího dne. Školení proběhne za účasti obchodního 

manažera, servisního technika, případně reklamačního technika.
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10:00 h  Příjezd účastníků

10:15 h  Novinky v sortimentu, zaměřování

11:00 h  Ukázková montáž sprchových koutů

12:15 h  Oběd účastníků

12:45 h  Prohlídka závodu

13:15 h  Pokračování ukázkových montáží

15:00 h  Ukončení montáží, diskuse

15:30 h  Odjezd účastníků

V případě naplnění kapacity jednoho dne se posouvá účast na jiný termín, který si odsouhlasíte 

s naším výše uvedeným pracovníkem. Individuálně je možné dohodnout i jiný termín, než je uveden, 

při minimálním počtu 8 účastníků. Každý z účastníků obdrží praktický dárek, informační materiály 

a Osvědčení o proškolení.

Účast na tomto školení bereme také jako nutnou podmínku pro to, abychom Vás mohli i nadále uvádět 

na našich internetových stránkách jako certifikovanou montážní firmu.

Přihlaste se, prosím, nejlépe do 20. 12. 2019.

Těšíme se na Vaši účast a jsme s pozdravem

Mgr. Hana Moravcová 

obchodní ředitelka, SanSwiss s.r.o.

Abychom se Vám mohli maximálně věnovat, je počet účastníků omezen na 12 v jednom školícím dni. 

Z tohoto důvodu Vás prosíme o potvrzení Vašeho zájmu s udáním počtu účastníků 
e-mailem na prodej@sanswiss.cz nebo telefonicky 493 644 420 p. Karel Neckař. 

V průběhu školení budete informováni 
i o bonusovém programu pro montážní 
firmy a montážní techniky, kteří montují 
sprchové kouty SanSwiss.

Termíny školení:     Průběh školicího dne:


