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

Na rynku usług wykonawczych, w sporej mierze zależnym 
od rekomendacji zadowolonych zleceniodawców, niezwykle 
ważne  są solidność i rzetelność prac. Odpowiedzią na rosnące 
oczekiwania klientów, wymagających od wykonawcy umiejętności 
postępowania z coraz to nowszymi technologiami i produktami, 
jest stałe doskonalenie własnych umiejętności.

Akademia Profesjonalisty Sopro to cykl całodniowych spotkań, 
podczas których odbędą się szkolenia teoretyczne oraz warsztaty  
z przygotowania i uszczelnienia podłoża, jak również obróbki  
i montażu okładzin ceramicznych. Uczestnicy Akademii nabędą 
wiedzę w zakresie nowoczesnych rozwiązań chemii budowlanej 
na tarasach i balkonach i praktycznego zastosowania okładzin 
ceramicznych.

• Jak prawidłowo przygotować i uszczelnić podłoże?
• O czym warto pamiętać podczas montażu okładzin 

wielkoformatowych na tarasach i balkonach?
• W jaki sposób układać modne wśród inwestorów grube płyty 

gresowe na tarasach?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu nowoczesnego 
wykonawstwa będzie można poznać podczas szkoleń Akademii 
Profesjonalisty.

Założenia szkoleń
Adresaci
Akademia Profesjonalisty przeznaczona jest dla wykonawców, 
dla których ważne są jakość i profesjonalizm.

Forma
Jednodniowe, intensywne szkolenia składające się z części 
teoretycznej oraz warsztatów.

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

Koszt
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Organizacja Akademii
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na tydzień przed 
rozpoczęciem. Maksymalna liczba uczestników 30 osób, minimalna 
10. W przypadku mniejszej liczby uczestników zastrzegamy 
możliwość odwołania spotkania. Decyduje kolejność zgłoszeń.

GRATIS
Materiały szkoleniowe oraz zestaw akcesoriów przydatnych 
podczas prac glazurniczych.

9:00 Przywitanie uczestników

• Sopro – Teoria i praktyka

Przygotowanie podłoża, dobór odpowiedniego uszczelnienia

• Cerrad – Teoria i praktyka

Okładziny ceramiczne – klinkier, gres, gres wielkoformatowy, 
gres pogrubiony na tarasy i balkony 

Przerwa kawowa

• Rubi – Teoria i praktyka

Cięcie i obróbka różnorodnych okładzin ceramicznych

Przerwa obiadowa 

• Sopro – Teoria i praktyka

Innowacyjne rozwiązania do układania i spoinowania okładzin 
ceramicznych na tarasach i balkonach

15:00 Dyskusja i zakończenie

11.05.2021 - Nowy Sącz

18.05.2021 - Gdańsk

25.05.2021 - Płock

01.06.2021 - Lublin

Plan szkolenia Kalendarz Akademii

Wszelkie informacje na temat Akademii Profesjonalisty 
dostępne pod adresem ap@sopro.pl

ZAPISZ SIĘ
akademiaprofesjonalisty.pl
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