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Alu-Edukator on-line 2021 - ruszają szkolenia Aluprof

W marcu rozpoczyna się cykl szkoleń Alu-Edukator on-line 2021. Głównym celem spotkań jest zapoznanie partnerów
Aluprof z innowacjami firmy i poszerzenie wiedzy na temat dotychczasowej oferty oraz zakresu jej zastosowania.
Przedstawiciele firmy i zaproszeni goście zaprezentują m.in. rozwiązania przeznaczone dla budynków
energooszczędnych i pasywnych oraz systemy przeciwpożarowe.

Stała pozycja w kalendarzu
Cykl Alu-Edukator na stałe wpisał się do branżowego kalendarza – od kilkunastu lat stacjonarne szkolenia cieszyły się
dużym zainteresowaniem w różnych rejonach kraju. Rok temu, z uwagi na pandemię, Alu-Edukator został całkowicie
przeniesiony do sieci.
– Webinary prowadzimy na platformie, dzięki której uczestnicy mogą zadawać pytania na czacie. Chętni mogą po
zakończonym szkoleniu otrzymać dedykowany certyfikat, a dla tych wyjątkowo aktywnych i odpowiadających na
pytania przewidzieliśmy nagrody – mówi Michał Marcinowski, manager produktu Aluprof.
Wiosną 2021 roku odbędą się dwie serie spotkań, podzielonych na bloki tematyczne, które będą dotyczyły systemów
budowlanych producenta – okiennych, drzwiowych, ścianek działowych oraz fasadowych. Pierwsze szkolenie odbędzie
się 1 marca 2021 roku.
Kalendarz spotkań oraz zapisy są dostępne na stronie Aluprof: https://aluprof.eu/producenci/szkolenia .
Podczas tegorocznej edycji Alu-Edukator swoje rozwiązania zaprezentują również zaproszeni goście, czyli m.in.:
Dormakaba, Roto, Winkhaus, Wilka, Wala, Geze, Proventuss i D&H. Seminaria są bezpłatne i przeznaczone wyłącznie
dla Partnerów Handlowych firmy Aluprof SA.
Odpowiedzialny rozwój Aluprof
Alu-Edukator to część rozbudowanego programu szkoleń Aluprof. Firma od lat prowadzi spotkania dla architektów,
producentów, partnerów i klientów, podczas których edukuje branżę i podkreśla jej najważniejsze kierunki rozwoju.
Producent uczestniczy też w spotkaniach i konferencjach na całym świecie, organizowanych przez inne firmy i
stowarzyszenia. Te działania to jeden z elementów strategii zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju firmy.
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– Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko działania skierowane na ratowanie środowiska naturalnego. Staramy się
wytyczać kierunki rozwoju dla branży, edukować pracowników i promować ekspercką wiedzę i rozwiązania, dzięki
którym rozwijają się nasi partnerzy – podkreśla Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager
Aluprof
Lider i innowator branży
ALUPROF SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie
Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i
USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza nowoczesne
systemy aluminiowe i innowacyjne rozwiązania dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Zgodnie z hasłem
„Let’s build a better future” firma promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne
działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.eu .
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