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Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu +48 22 335 23 42. 
Zgłoszenia przyjmujemy na adres akademia.profesjonalisty@sopro.pl lub pod numerem faksu +48 22 335 23 49.

07.02.2018 Brodnica

14.02.2018 Kraków

08.03.2018 Rzeszów

27.03.2018 Poznań

05.04.2018 Warszawa

18.04.2018 Katowice

24.04.201824.04.2018 Biłgoraj

Kalendarz akademii

9:00  Przywitanie uczestników 

Sopro - Teoria i praktyka
Przygotowanie podłoża z wykorzystaniem 
produktów Sopro
Przerwa kawowa

Raimondi - Teoria i praktyka
Obróbka płyt megaformatowych Obróbka płyt megaformatowych 
Przerwa obiadowa

Cerrad - Teoria i praktyka
Okładziny megaformatowe Cerrad - 
właściwości i zastosowanie 
Sopro - Teoria i praktyka
Montaż okładzin megaformatowych 
w Systemie Soprow Systemie Sopro
Fugi dekoracyjne Sopro 
15:00  Dyskusja i zakończenie

Plan szkolenia
Adresaci
Akademia Profesjonalisty przeznaczona jest 
dla wykonawców, dla których ważne są 
jakość i profesjonalizm.

Forma
JednodniowJednodniowe, intensywne szkolenia składają-
ce się z części teoretycznej oraz warsztatów.

Certyfikat
Każdy z uczestników otrzyma unikatowy 
certyfikat potwierdzający udział w akademii.

Koszt
Uczestnictwo w spotkaniu kosztuje 30 zł 
brutto od osoby.

Organizacja akademii
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na ty-
dzień przed rozpoczęciem. Maksymalna 
liczba uczestników 30 osób, minimalna 10. 
W przypadku mniejszej liczby uczestników 
zastrzegamy możliwość odwołania spotka-
nia. 

GRATIS
Materiały szkoleniowe oraz zestaw ak-
cesoriów przydatnych podczas prac gla-
zurniczych

Założenia szkoleńNa rynku usług wykonawczych, w sporej 
mierze zależnym od rekomendacji zadowo-
lonych zleceniodawców, niezwykle ważne 
są solidność i rzetelność prac. Odpowiedzią 
na rosnące oczekiwania klientów, wymaga-
jących od wykonawcy umiejętności postępo-
wania z coraz to nowszymi technologiami 
i produktami, jest stałe doskonalenie wła-
snych umiejętności.

Akademia Profesjonalisty Sopro to cykl cało-
dniowych spotkań, podczas których odbędą 
się szkolenia teoretyczne oraz warsztaty z za-
kresu montażu okładzin wielkoformatowych. 
Uczestnicy Akademii nabędą wiedzę w zakre-
sie nowoczesnych rozwiązań chemii budow-
lanej i ich praktycznego zastosowania pod
czas prac z szeroką paletą materiałów wy-
kończeniowych.

Jak ocenić i poprawnie przygotować podłoże 
do montażu płyt wielkoformatowych? Jakie 
zastosować narzędzia? O czym warto pamię-
tać podczas montażu modnych wśród inwe-
storów okładzin wielkoformatowych? Odpo-
wiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu 
nowoczesnego wykonawstwa będzie można 
poznać podczas szkoleń Akademii Profesjo-
nalisty.

Jesteś profesjonalistą? Wkładasz serce w każdą realizację? 
Pragniesz stale poprawiać własne umiejętności? 
Skorzystaj z bogatej oferty szkoleniowej w ramach 
Akademii Profesjonalisty Sopro!
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