CERTIFIKAČNÍ
ŠKOLENÍ
SATJAM 2016

Dovolte, abych Vás srdečně pozval na

CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 2016
pro realizační a prodejní partnery v centrále společnosti
SATJAM s.r.o., Michalská 1032/21, Ostrava

s představením
mnoha
novinek

PROGRAM CERTIFIKAČNÍHO ŠKOLENÍ:
10.00 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 14.00

Prezentace účastníků
Teoretická část, představení novinek
Prohlídka výrobní haly, strojního
zařízení a výroby produktů. Praktická
prezentace produktů SATJAM.
Obchodní dovednosti
Oběd

14.00 - 16.00
16.00 - 16.30

Prohlídka Dolní oblasti Vítkovic
Představení novinek v motivačním
programu Bonus SATJAM

18.30

Neformální setkání v restauraci
ALEXANDRIA – večeře a turnaj v bowlingu
Program vč. stravy je na náklady společnosti SATJAM.
V případě zájmu pro Vás zajistíme ubytování.

TEORETICKÁ ČÁST PŘEDSTAVENÍ NOVINEK

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI











Nové výrobní zařízení pro krytinu SATJAM Rapid, výrobní varianty, Soundcontrol™
Velkoformátová střešní krytina SATJAM Trend
Maloformátová střešní krytina SATJAM Taurus Premium
Okapový systém SATJAM Niagara rozšířený o rozměrovou řadu 190/120
Aktualizovaný montážní návod pro SATJAM Šindel
Povrchová úprava PUREX™, použití povrchových úprav ve vztahu ke korozivní
agresivitě prostředí





SATJAM a Česká kvalita
prémiové povrchové úpravy
a materiály
standardy poskytovaných
služeb
měrné jednotky na trhu

TERMÍNY ŠKOLENÍ DLE REGIONŮ 2016
11. 1. 2016
12. 1. 2016
13. 1. 2016
14. 1. 2016

Dolní oblast Vítkovic se rozrůstá
a sbírá ceny
Prohlédnete si novou výraznou architektonickou dominantu
Dolní oblasti Vítkovic - Bolt Tower a s komentářem průvodce
zamíříte k areálu dolu Hlubina, kde se historicky těžilo
černé zlato nutné pro chod Vítkovických vysokých pecí. Tato
nově otevřená část prohlídkové trasy získala letos několik
výzmaných architektonických ocenění. V případě nepřízně
počasí budete mít možnost prohlédnout si unikátní expozici
Velkého světa techniky.
Foto: © Jiří Zerzoň

pro oblast severní Morava
pro oblast severní Morava
pro oblast jižní Morava
pro oblast jižní Morava
pro oblast severní a jižní Morava,
15. 1. 2016 bez večerního programu.
Se širším zaměřením pro obchodníky

18. 1. 2016
19. 1. 2016
20. 1. 2016
21. 1. 2016

pro oblast severní a jižní Morava
pro oblast Čechy
pro oblast Čechy
pro oblast Čechy
pro oblast severní a jižní Morava,
22. 1. 2016 bez večerního programu.
Se širším zaměřením pro obchodníky

Rezervujte si včas Váš termín školení zasláním uvedených údajů na adresu:
adam.kielar@satjam.cz nebo tel. +420 739 526 076
Údaje, bez kterých nemůžeme Vaši účast potvrdit:
1. název společnosti • 2. jména a příjmení účastníků • 3. telefon a e-mail na kontaktní osobu • 4. požadovaný termín školení
Vzhledem k omezené kapacitě míst musí být Vaše rezervace potvrzena naším obchodním zástupcem.

www.satjam.cz

Ing. Petr Tureček
produktový manažer společnosti
SATJAM

