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ACADEMIA DE FORMAÇAO GEALAN

CONTEÚDO

Resumo dos tópicos

Introdução
Conteúdo – Resumo dos tópicos
Cursos internos e Seminários sobre Inovações
Seminários – detalhadamente
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3
4-5
6 - 13
14 - 20

Christian Kämpf, José Miguel Cortés

Introdução

Seminários da
ACADEMIA DE FORMAÇAO GEALAN 2019

A “formação" foi convertida numa das palavras-chave da sociedade do século XXI. Para satisfazer as
necessidades dum mercado tão flexível, hoje em dia não só se precisa empregados com capacitação
profissional qualificada, mas também é necessário atualizar constantemente os seus conhecimentos e
habilidades. Esta é a razão pela qual a disponibilidade para a aprendizagem permanente e a capacitação
continua são parte essencial para o futuro e as perspetivas de êxito das empresas e os empregados.
Por este motivo, temos o prazer de lhe oferecer um rico programa de seminários e formações graças a
recém criada “ACADEMIA DE FORMAÇAO GEALAN”. A AFG (Academia de Formação Gealan) oferece
outro valor adicional aos clientes do nosso programa “Fabricante Autorizado GEALAN".
2019 será para GEALAN o momento da introdução de novos sistemas de PVC como GEALAN-KUBUS®,
a nova e inovadora CORREDERA GEALAN-SMOOVIO, a evolução de S 9000 para S 9000 PLUS e
GEALAN-LUMAXX®, as certificações de todos nossos sistemas orientados ao futuro, à eficiência energética e PASSIVHAUS, e por isso, criamos seminários específicos para estos produtos, que proporcionarão
informação completa sobre as características dos sistemas, sobre argumentos de venda e métodos de
produção, e além disso emergem em primeiro plano também temas que são cada vez mais importantes,
como é a montagem e instalação em obra, e a máxima atenção na eleição do envidraçamento isolante
correto. Estos temas se tratarão extensamente nos nossos seminários técnicos. As formações individuais
que estivemos oferecendo durante vários anos tanto aos nossos clientes como a alguns dos seus distribuidores na nossa Central de Alemanha, demonstraram ser cada vez mais fundamentais para a capacitação
e profissionalização dos nossos clientes e distribuidores.
Estes cursos e formações nos demonstraram que tiveram um impacto muito positivo e significativo
nas cifras de venda. Por isso, continuaremos com estas atividades durante este ano e os seguintes,
mantendo uma qualidade formativa adequada as necessidades e requerimentos dos nossos clientes.
Além disso, nos gostaria sublinhar que alguns dos seminários tenderão lugar nas próprias instalações
dos nossos clientes, evitando assim largas viagens para os participantes. Esperamos ter despertado
o seu interesse no "treinamento" e esperamos dar-lhe as nossas melhores boas vindas aos eventos
organizados pela nossa ACADEMIA DE FORMAÇAO GEALAN.

Christian Kämpf
Diretor de Vendas
Europa Área 2

José Miguel Cortés
Diretor de Vendas
Espanha e Portugal
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Resumo

Todos os seminários de relance

Tema

Dia do distribuidor: Novidades GEALAN. Ferramentas
para vender mais e melhor / Novo sistema corrediça
GEALAN-SMOOVIO / GEALAN PASSIVHAUS / A
Diferenciação como modelo de melhores vendas

Pág.
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No. Máximo
Assistentes

Relatores

Preço por Participante I.V.A. incluído

30

Sergio Lopes (Gerente de vendas
rotofer Portugal), José Miguel Cortés
(Diretor GEALAN ESP / Port) Jörn
Werner (Engenheiro aplicações
GEALAN ESP / Port)

195 €

195 €

Seminário mês da instalacao eficiente: Normativa
Portuguesa para a instalação de janelas. A instalação
com alta eficiência termo-acústica em edifícios novos e
em renovação de janelas com sistemas eficientes /
Utilização de STV®+IKD ® como inovação tecnológica na
janela eficiente / Eficiência energética. Instalar janelas
de PVC correctamente com SOUDAL.

8

30

Rui Salgueiro Alves (Gestão da
unidade de negócios da indústria
soudal Portugal) Jörn Werner
(Engenheiro de aplicações GEALAN
ESP / Port) José Miguel Cortés (Diretor
GEALAN ESP / Port)

Eficiência produtiva – Estudio de Lay-Out e de procesos
produtivos eficientes personalizadoss

11

–

Nemesio Chamizo (GEALAN responsável técnico)

195 €

Mês dos treinamentos sob medida: Formações sob
medida e requisito do cliente em Oberkotzau

12

30

Peter Czajkowski (Diretor do GEALAN
Deut Training center) Martin Lütz
(Treinador técnico GEALAN Deut)

Consultar

4

Data

Sede

09/04/2019

Pelariga, Pombal (Portugal)

04/07/2019

Rio de Moura (Portugal)

A petição do
cliente
Novembro

Oberkotzau (Alemanha)
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6

Dia do distribuidor:

Novidades GEALAN.
Ferramentas para vender mais e melhor
Gealan segue inovando com sistemas e perfis que melhoram soluções construtivas complexas, e ajudam aos nossos clientes na diferenciação contínua de
produto alternativo de maior qualidade e melhores prestações.
Por isso, também buscamos a colaboração e sinergias com os nossos partners do setor, e fruto de essas colaborações nasce a nossa nova CORREDERA
GEALAN-SMOOVIO com FERRAGEM ROTO-FRANK que queremos presentar
conjuntamente aos nossos clientes e distribuidores, a nível comercial e com
umas formações de montagem que permitirão conhecer perfeitamente o produto tanto na sua venda como na sua instalação.
Também queremos potencializar e facilitar a venda as redes de distribuição
dos nossos clientes, com formação específica de produto e diferenciação
GEALAN, tal como introduzir conceitos sobre PASSIVHAUS, para os quais
GEALAN dispõe de certificações em todas as series de produto.

O curso está dirigido a

Fabricantes de janelas, distribuidores de janelas de PVC, arquitetos, responsaveis de fabricação.

Conteúdo

Corredera GEALAN-SMOOVIO. Entre a Elevadora e a Oscilo paralela

••

Formação prática de fabricação de Corredera GEALAN-SMOOVIO

••

GEALAN Passivhaus

••

Vender Diferenciação – Projeto de distribuição

••

Data

09/04/2019

Pelariga, Pombal (Portugal)

Informação

Relatores

Sergio Lopes, José Miguel Cortés, Jörn Werner

Duração

8 horas

Custo

€ 390 + IVA com contribuição 50% Gealan = neto € 195 + IVA
(incluídos almoço-materiais-certificados)

Participantes Mín. 20 - Máx. 40
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Seminário mês da instalacao eficiente:

Normativa Portuguesa para a instalação de janelas. A instalação com
alta eficiência termo-acústica em edifícios novos e em renovação de janelas
com sistemas eficientes / Utilização de
STV®+IKD® como inovação tecnológica na janela eficiente.
A norma tem por objeto definir os sistemas e condições técnicas que devem
seguir-se para a colocação das janelas e portas pedestres exteriores na lacuna
da obra, com a dupla finalidade de proporcionar seguridade ao usuário e a
perdurabilidade no tempo de prestações, utilizando produtos inovadores e de
alta qualidade de SOUDAL.
Instalacao de janela com produto eficiente

••

Janelas GEALAN com STV® + IKD ®. Maior eficiência energética

••

Instalacao de vidro com folha STV®

••

O curso está dirigido a

Fabricantes de Janelas de PVC, Distribuidores o puntos de venda, Arquitetos,
chefes de Fabricação e operários fabricação janelas

Conteúdo

Presentação produto soudal

••

Instalação janela

••

Presentação STV® + IKD ®

••

Instalação vidro STV®

••

Data

04/07/2019

Rio de Moura (Portugal)

Informação

Relatores

Rui Salgueiro Alves, Jörn Werner, José Miguel Cortés

Duração

8 horas

Custo

€ 390 + IVA com contribuição 50% Gealan = neto € 195 + IVA
(incluídos almoço-materiais-certificados)

Participantes Mín. 20 - Máx. 40
8

9

ACADEMIA DE FORMAÇAO GEALAN

10

Seminários de eficiência
produtiva:

Lay-Out mais produtivos. Maquinaria
mais eficiente. Crescimento e inversão
sustentável
Conseguir uma produção mais eficaz com os meios que atualmente já contamos, é um desafio para este seminário. Definir o Lay-Out mais produtivo
possível com a mínima inversão.
A nossa equipe técnica, fará um estudo personalizado de instalações, pessoal e
maquinaria, para garantir-lhe a máxima eficiência produtiva, assessorando-lhe
nos câmbios necessários que permitam um crescimento efetivo e sustentável.

O curso está dirigido a

Fabricantes de janelas, Chefes de Fábrica e Departamentos Técnicos

Conteúdo

Lay-out mais produtivos

••

Novidades do setor maquinaria

••

Estudo de instalacoes e processos produtivos

••

Data

A petição do cliente

Informação

Relatores

Nemesio Chamizo

Duração

Estudo completo

Custo

€ 390 + IVA com contribuição 50% Gealan = neto € 195 + IVA
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Seminário mês da formacao a medida:
O dia do teu distribuidor: Exclusivo
para os seus Distribuidores nas ubiquações de GEALAN ALEMANHA

Neste evento de dois dias, os seus DISTRIBUIDORES poderão obter mais informação sobre o provedor do sistema que utiliza.
Oferecemos formações e seminários à medida para os vendedores dos seus
distribuidores sobre a gama de produtos que interessam os nossos fabricantes.
Estas formações se centrarão nos argumentos de venda acordados com os
nossos clientes fabricantes, sobre os perfis de GEALAN e as inovações técnicas como Acrylcolor, STV® e IKD®.
O programa também inclui uma visita à fabrica de Tanna (Alemanha) e uma
visita ao museu fronteiro com Chéquia de Mödlareuth.
Pela noite, nos encantamo-nos de jantar com os nossos clientes e distribuidores em algum restaurante regional típico

O curso está dirigido a

Distribuidores dos nossos fabricantes de janelas, que se ocupam da venda da
janela. Chefes de Venda e Departamento Técnico

Conteúdo

Formacoes à medida e a peticao

••

Data

Novembro (Oberkotzau – Alemanha) A petição

Informação

Relatores

Peter Czajkowski, Martin Lutz

Duração

8 horas

Custo

Consultar + IVA (incluídos almoço-materiais-certificados)
Não Incluí voo à Alemanha

Participantes Mín. 20 - Máx. 40
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Los ponentes: nos presentamos
Conocer un poco más a nuestros ponentes
Nuestros ponentes están altamente cualificados profesionalmente y cuentan con una dilatada experiencia en
ventanas y fachadas, y en la gestión de grupos de trabajo, transmitiendo los contenidos didácticos integrales
de forma clara e intuitiva, prestando especial atención a la presentación de productos y a sus correspondientes
ejercicios prácticos.

Peter Czajkowski

Martin Lutz

Formação Académica


Formação Académica


Engenheiro em Engenheira Mecânica. Especialização em Tecnologias Energéticas.

Carpinteiro especializado

Curriculum

Curriculum

Onze anos de experiencia como gerente de
projetos na construção de muros de cortina.
Nove anos como responsável de engenheira
e consultoria em construção e arquitetura em
Gealan.
Quatro anos como diretor de desenvolvimento
de sistemas y técnicas de aplicación.
Desde agosto de 2011 Consultor Sénior no
campo da tecnologia de construção e na Academia de Formação Gealan.
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Mais de 30 anos de experiencia no campo
de montagem, consultoria e vendas no
campo de janelas e portas.
18 anos de experiencia na utilização de
ferragem e acessórios de janela.

Nemesio Chamizo

Jörn Werner

Responsable dpto. tecnico GEALAN

Ingeniero de Aplicaciones Gealan

Formação Académica


Formação Académica


Maestria Industrial Metalúrgica Técnico especialista na montagem e construção de maquinaria
industrial Sistema SAP e TPM Neumática, electro -neumática, hidráulica.

Curriculum

Atualmente, Nemesio é o máximo responsável técnico de GEALAN para Espanha
e Portugal. Grande conhecedor da ferramenta e maquinaria industrial de carpinteira, tal como de otimização de processos
produtivos complexos.

Arquiteto pela Universidade de Kaiserslautern
Engenheira de janelas e fachadas ligeiras Conceito Casas Passivas (Kaiserslautern).

Curriculum

Responsável técnico de Gealan para Espanha e Portugal Engenheiro de suporte técnico Rehau Windows Product Management
Wicona Germany. Jörn é sem duvida uma
das partes chave no organigrama de Gealan
Espanha e Portugal. Profundo conhecedor
dos sistemas de carpinteira de PVC e de
soluções técnicas complexas.
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Sergio Lopes

Rui Salgueiro Alves

Director de ventas rotofer portugal

Industry Business Unit Manager, Technical
Customer Service & Business Development de
Soudal Portugal

Formação Académica

Maestria Industrial Metalúrgica Técnico especialista na montagem e construção de maquinaria
industrial Sistema SAP e TPM Neumática, electro -neumática, hidráulica.

Curriculum

Sergio leva mais de 22 anos no setor industrial. Grande conhecedor de acessórios da
janela. Desde 2006 gere a direção de janelas
de ROTOFER PORTUGAL, distribuidora oficial de ROTO-FRANK para Portugal.
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Formação Académica

Instituto Superior Técnico Engenheiro em engenheira química

Curriculum

TÜV Akademy Rheinland, Energias Renováveis.
Business Development Iberia, Angola & Mozambique desde 2012. Representante português de
Trabalhadores de Henkel no Conselho Europeo
(2007-2011) Escolhido para um Segundo mandato de 4 anos mais em Novembro de 2011.
Membro da Mesa diretiva da Associação de
Adesivos portugueses (AICCS) desde 2012.

José Miguel Cortés
Director Gealan España y Portugal

Formação Académica

Grado superior administrativo e Marketing
comercial, Diplomado na lingua inglesa (E.O.I.
Universidade de Granada, seção filial de Ceuta.

Curriculum

Os doze últimos anos dentro do setor de Envolvente de edifício de PVC, desenvolvendo
Distintas funções em multinacionais do setor
industrial da janela.
Área Manager Centro Sul de Maco Ferragens,
Chefe de Vendas zona Sul Gealan. Diretor Comercial Disomaq Maquinaria, e desde Maio de
2018 Diretor de Gealan para Espanha e Portugal.
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Sede dos Seminários em Portugal e
centros de registro
Descrição das ubiquações dos seminários

Pelariga

Rio de Moura

GEALAN Tanna
GEALAN Oberkotzau

Simples e direto
Para registrar-se, simplesmente complete o formulário de registro e envie para:

GEALAN Dienstleistung GmbH
Oficina de Castelldefels (Barcelona)
Paseo del Pitort, 23
08860 Castelldefels
Barcelona
Assunto: Academia de Formação Gealan
Por Fax para :

+34 93 664 46 20

Por Mail:

academia@gealan.es

Uma vez recebido a sua solicitude, receberá uma confirmação por escrito.
Também lhe enviaremos uma breve descrição de como chegar ao lugar do seminário.
A fatura se lhe enviará depois do evento, rogando-lhe que pague dentro dos 14 dias a partir da data de envio
da fatura
A solicitude de inscrição será registrada em ordem cronológico de chegada.
O prazo limite para a solicitude é de 14 dias antes do seminário.
Em caso de variação o cancelamento da inscrição , sem causa justificada, se faturará um custo de 30.00 €
18

Formulario de Inscripción - Ficha de inscrição
Por Fax al:

+34 93 664 46 20

Empresa

Por Mail:

academia@gealan.es

Participantes (Nombre y Apellidos)

Firma

Sello y firma



Tema

Fecha

Participante

Fecha límite de inscripción al menos 14 días antes de la fecha programada del seminario

Derecho a cambiar y cancelar eventos
Gealan se reserva el derecho de cancelar el evento por razones de organización (no alcanzar el número mínimo de participantes, ausencia del hablante por motivos de saludos, etc.). En caso
de cancelación por nuestra parte, intentaremos establecer una nueva fecha para el curso o proponer la participación en otro evento, sujeto a su aceptación al respecto. En caso de cancelación
del seminario, la tarifa de inscripción ya pagada será reembolsada en su totalidad. Se excluyen otros reclamos / solicitudes.
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GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80 · D-95145 Oberkotzau (Alemania)
Tel. +49 92 86 / 77-80 00 · Fax +49 92 86 / 77-80 80
E-mail: academia@gealan.es
Internet: www.gealan.es

