
WIENERBERGER KIVITELEZŐ KÉPZÉS 2022

Meghívó

A Wienerberger Zrt. az innovatív Porotherm téglák, 
áthidalók, födémrendszer, a Tondach és Semmelrock 
termékek gyártójaként kiemelten fontosnak tartja, hogy 
Kivitelező Partnereit folyamatosan képezze, informálja az 
újdonságokról és minden segítséget megadjon Számukra, 
hogy munkájukat a lehető legprofesszionálisabb szinten 
végezhessék, szakmájukban továbbfejlődhessenek és minél 
sikeresebbé válhassanak.

Legyen Ön is
a siker részese!

Vegyen részt
a Wienerberger 2022-es
ingyenes kivitelező képzésén!

* A kép csak illusztráció! A Wienerberger fenntartja 
magának a jogot, hogy az ajándékokat, adott 
értékhatáron belül, megváltoztathassa!

 
 

 

Értékesajándékcsomagmindenrésztvevőnek* 
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WIENERBERGER KIVITELEZŐ KÉPZÉS 2022

8:00 - 8:30    Regisztráció

8:30 - 8:35    MEGNYITÓ

8:35 - 9:45    Gyors és pontos:
                     falazzon síkracsisztolt termékekkel  

Rapid technológiás elemekkel.

          Termékújdonságaink:

	 			 X-Therm termékek bemutatása

	 			 Saroktégla bemutatása

	 			 Feles elem beépítése

	 			 Porotherm Alfa Thermo téglák ismertetése

	 			 U-zsalu használata

	 			 Porotherm A-10 neo és M-25 áthidaló előnyei

          A Mesterház program bemutatása

          Versenyelőny vállalkozásának!
          Vegye igénybe ingyenes  
          mennyiségszámítási szolgáltatásunkat!

          Legyen tagja Ön is
          Kivitelezői Lojalitás Progamunknak!

          Segítség a reklamációkezelésben
          - mit hogyan intézzen?

9:45 - 10:00   Kávészünet

10:00 - 11:00   Falazási gyakorlat

          Rapid falazási technológia gyakorlati
          bemutató: hogyan építse be új termékeinket
                      
           Fagyhat! Havazhat! Falazhat!
          Falazás Dryfix extra ragasztóhabbal télen is!

 Rögzítés üreges elemekben: 
rögzítéstechnológia bemutatása

11:00 - 11:20  Kávészünet

11:20 - 12:00  További termékek
          a Wienerberger palettáján: Tondach  
                     tetőrendszer és Semmelrock térburkolatok

12:00 - 12:10   Képzés lezárása, ajándékok átadása

12:10 - 13:00   Ebéd

Időpontok és helyszínek

2022. január 6., csütörtök
GYŐR

2022. január 11., kedd
MISKOLC

2022. január 13., csütörtök
KAPOSVÁR

2022. január 18., kedd
BÉKÉSCSABA

2022. január 20., csütörtök
BUDAPEST

A képzés programja

A képzések pontos, a településen  
való helyszínét a járványhelyzet 
miatt csak a későbbiekben tudjuk 
nyilvánosságra hozni.

A békéscsabai helyszínen
a program délután gyárlátogatással
folytatódik 13 órától 15 óráig.

A képzés ingyenes, de online regisztrációhoz kötött!

Jelentkezni a QR kód beolvasásával vagy a 
Wienerberger honlapján lehet, az alábbi linken:

(Ha elektronikusan olvassa meghívónkat, a linkre közvetlenül 
rá is kattinthat, ha nyomtatva látja, kérjük írja be a linket az 
internetes böngészőjébe és látogasson el honlapunkra.)

A Wienerberger fenntartja magának a jogot, hogy 
a járványhelyzetre való tekintettel a képzéseket 
lemondja, vagy a képzés időpontját és/vagy helyszínét 
megváltoztassa. Az esetleges változásokról a jelentkezőket 
e-mailben értesítjük!

Ha kérdése van, kérjük forduljon a területileg illetékes 
szaktanácsadó kollégánkhoz, elérhetőségeiket a 
Wienerberger honlapján találják:
www.wienerberger.hu/szolgaltatasok-es-
szaktanacsadas/ertekesitesi-szaktanacsadas.html

Üdvözlettel:
a Wienerberger csapata

!

wienerberger.hu/porotherm-
kivitelezo-kepzes-2022
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