temat:

temat:

temat:

Mistrz Sprzedaży

Montaż warstwowy stolarki

Wymogi ustawowe dla stolarki a możliwości
optymalizacji kosztów okien

prowadzący:

prowadzący

prowadzący

Leszek Sergiel – Witalni

Andrzej Kowalski – Zrzeszenie Montażystów Stolarki

Maciej Borowczyk – GEALAN, Sylwester Rdesiński – GEALAN

kiedy, gdzie, odpłatność

kiedy, gdzie, odpłatność

kiedy, gdzie, odpłatność

19.03.2019 w godz. 10.00– 18.30

28.03.2019 w godz. 10.00-16.00

03.04.2019 w godz. 10.00-16.00

miejsce: Rzgów, hotel Eden, ul. Letniskowa 11/13

miejsce: Rzgów, hotel Eden, ul. Letniskowa 11/13
(dla chętnych możliwość zwiedzenia firmy GEALAN przed
szkoleniem o godz. 9.00)

miejsce: Rzgów, hotel Eden, ul. Letniskowa 11/13
(dla chętnych możliwość zwiedzenia firmy GEALAN przed
szkoleniem o godz. 9.00)

ilość miejsc – 30
opłata – 60 zł netto / os

ilość miejsc – 30
opłata – bezpłatne

dla kogo?

dla kogo?

dla montażystów, osób szkolących ekipy montażowe

dla osób zajmujących się przygotowaniem produkcji, działów
technicznych, technologów, osób zajmujących się sprzedażą
na rynek niemiecki

ilość miejsc – 20 (max. 2 osoby z jednej firmy)
opłata – 130 zł netto / os.
dla kogo?

dla osób zarządzających sprzedażą i sprzedawców
program:

• Psychologiczne pola zależności klientów i obszary
skutecznej rozmowy handlowej.
• Jak planować pracę, aby zapewnić sobie dochód bez
względu na sezonowość?
• Jak myślisz, tak działasz – jaka jest praktyczna definicja
sprzedaży?
• Jak postępować, by kreować status partnera a nie jedynie
dostawcy produktów i usług? Jak operować językiem
korzyści?
• Jak cię widzą, tak Cipłacą, czyli jak kreować dobre
„pierwsze wrażenie”?
• Kiedy i jak proponować ofertę? – techniki prezentacji.
• Jak przestać obawiać się słowa „nie” od klienta? - techniki
reagowania na zastrzeżenia.
• Jak negocjować swoją cenę?- Technika łagodzenia reakcji
na cenę.
• Instrumenty wpływu na wynik handlowy

program:

Moduł A – część teoretyczna
• Systemy montażu.
• Obowiązujące aktualnie przepisy dot. montażu.
• Prefabrykacja okien w fabryce przed montażem.
• Montaż HST w obszarze progu: jak osadzić HST, jak
poziomować, jak izolować.
• Wytyczne nt. montażu drzwi wejściowych.
• Montaż okna w ścianie wykonanej z pustaków
ceramicznych typu Porotherm
• Procedura odbioru inwestorskiego
• Omówienie podstawowych usterek powtarzających się przy
odbiorze stolarki.
• Zależność pomiędzy dźwiękochłonnością okna,
nawiewników i montażem stolarki w odniesieniu do
projektu i operatu akustycznego.
• Standard montażu stolarki w klasach RC 2 i RC 3
Moduł B – część praktyczna
• Pokazowy montaż okna metodą tradycyjną.
• Pokazowy montaż okna w warstwie ocieplenia na
konsolach (montaż warstwowy - ciepły).
• Przegląd przykładowych, sprawdzonych materiałów
i narzędzi do montażu.

program:

• Akustyka, ABC doboru szyb
- określanie izolacyjności akustycznej okien na podstawie
załącznika B do normy PN-EN 14351-1+A1: 2010,
-wykorzystywanie badań GEALAN w określaniu
izolacyjności akustycznej,
- akustyka okien z nawiewnikiem.
• Termika, wymiary konstrukcji i statyka.
• ABC wymagań dla okien na rynku niemieckim.
• Najnowsza wersja Okno-Konstruktor-GEALAN – BIM.
• Dyskusja.
uwaga:

Warto zabrać komputer z oprogramowaniem
Okno-Konstruktor-GEALAN

