
Dołącz na grona
autoryzowanych
dystrybutorów
Grupy DPS®

 Specjalistyczne szkolenia
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami

/ Pomoc i wsparcie na każdym etapie
tworzenia i realizacji projektów

/ Szeroką gamę produktów
i rozwiązań konstrukcyjnych

/ Preferencyjne ceny zgodne
z cennikiem dystrybutora DPS
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Naszym partnerom oferujemy:

Od 25 lat jesteśmy czołowym producentem
sufitów napinanych na świecie.

Z sukcesem eksportujemy swoje produkty do wielu krajów na wszystkich
kontynentach. Posiadamy szeroką sieć partnerów w Polsce i na świecie.



Oferta doszkolenia
Z montażu sufitów i ścian napinanych DPS®
w systemie STANDARD, WALL2WALL I TRENDERO 

e-mail: info@grupadps.com
www.dpsceilings.com

Grupa DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85a
40-391 Katowice

Dołącz
do nas tel. + 48 32 209 98 23

tel. + 48 698 360 455

Co zyskujesz?

DPS

Certyfikat ukończe-

nia szkolenia z montażu sufitów i ścian napi-

nanych DPS®

Grupą DPS

 

     Uczestnicy szkolenia zyskują wiedzę teore-

     tyczną oraz umiejętności praktyczne mon-

     tażu sufitów i ścian napinanych . Nabyte

     umiejętności potwierdza  

     

     , wydawany po podpisaniu przez

     firmę umowy dystrybutorskiej z 

     [dla nowych dystrybutorów].

Ile kosztuje?

/

/

/

/

 

     Cena obejmuje szkolenie teoretyczne i prak-

     tyczne, materiały informacyjne, napoje i po-

     siłki wydawane podczas szkolenia. W zależ-

     ności od ilości uczestników, jaką firma zgłasza

     na szkolenie, cena wynosi odpowiednio:

      w przypadku zgłoszenia przez firmę 1 osoby:

      710 zł netto/osobę;

      w przypadku zgłoszenia przez firmę 2 osób:

      450 zł netto/osobę; 

      w przypadku zgłoszenia przez firmę 3-4 osób:

      350 zł netto/osobę;

      w przypadku zgłoszenia przez firmę 5-6 osób:

      270 zł netto/osobę.
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Dla kogo?

Grupy DPS
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     oraz osób zainteresowanych dystrybucją pro-

     duktów , które mają wiedzę i do-

     świadczenie w montażu sufitów napinanych,

     chcących poznać nowe produkty  i systemy

     montażowe .

Szkolenie jest dedykowane dla dystrybutorów

 

     Grupa szkoleniowa składa się z max. 6 osób.

Ilość uczestników

Jak uregulować należność?
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     Zgłaszając udział w szkoleniu należy wpłacić

     przedpłatę z należnością za szkolenie

     w kwocie brutto [+ 23 % VAT] na konto firmy

      w mBanku

     nr 54 1140 1078 0000 5462 8400 1001.

     W przypadku rezygnacji do 7 dni przed rozpo-

     częciem szkolenia,  zwraca 80 %

     zapłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji

     w terminie krótszym niż 7 dni, 

     zwraca 50 % zapłaconej kwoty. 

Jak zgłosić udział?
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     Udział w szkoleniu należy zgłosić przesyłając

     wypełniony formularz zgłoszenia na adres:

     training@grupadps.com. Po otrzymaniu for-

     mularza  prześle fakturę proforma

     do uiszczenia przedpłaty. Warunkiem rezer-

     wacji miejsca jest przesłanie potwierdzenia

     zapłaty na adres training@grupadps.com.

     Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu,

      potwierdzi mailowo rezerwację

     terminu.

Gdzie i kiedy?

DPS

 

     Szkolenie trwa 1 dzień i odbywa się w siedzibie

     firmy   Sp. z o.o. w Katowicach przy

     ul. Krakowskiej 85a w terminie ustalonym

     wcześniej z działem obsługi klienta . 

Grupa DPS


