Az ATESTOR Kft. és az AIR Metric Hungary Kft.
közösen meghívja Önt
Egy 2 napos térítéses elméleti és gyakorlati képzésre.

Sópermet vizsgálati szimpózium és
képzés
Avagy, amit mindig is szeretett volna megkérdezni a
sópermet vizsgálatokról, de nem volt kitől…
Időpont: 2013. május 15-16.
Helyszín: AIR Metric Hungary Kft. Nyergesújfalu
Tervezett létszám: maximum 20 fő
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2013.05.15. (nyílt)
Ön hogyan csinálja?
Gyakorlati tapasztalatok átadása, megosztása.
Tervezett tematika:
10:00 Megnyitó Nosztrai Ádám kereskedelmi ügyvezető ATETOR Kft.
Mire, hogyan használják a sópermet kamrájukat? Meghívott előadók:
Széchenyi István Egyetem, Győr

Mojzes Ákos

Hidra-Sor Kft., Kecskemét

Kiss Tibor

Villkász Kft., Devecser,

Soós András

Certa Kft., Sátoraljaújhely

Seres Ferenc

Gorter Fémipari Zrt., Kerekegyháza

Csányi Mihály

ÉMI-TÜV SÜDK Kft., Budapest

Kada Ildikó

Knorr Bremse Fékrendszerek Kft., Kecskemét

Nyilas Péter

Közben büfé ebéd. Vége kb 16 óra.
Fakultatív gyárlátogatás a Paint-Plast Kft-hoz. Utána közös vacsora.
2013.05.16. (térítéses)
Tematika:
Megnyitó és köszöntés.
Nosztrai Ádám kereskedelmi ügyvezető ATESTOR Kft.
Sópermet vizsgálatok lépésről lépésre
Mi a korrózió, hogyan alakul ki? Melyek a leggyakrabban alkalmazott szabványok? Hogyan értelmezzünk egy korróziós szabványt? Miről egyeztessünk a megrendelőnkkel mielőtt megtervezünk
egy vizsgálatot? Mit várhatunk el egy jó minta előkészítéstől? Hogyan programozzuk be a kamránkat a vizsgálatra? Hogyan értékeljük ki a mintákat?

Sári Eszter minőségirányítási projektvezető ATESTOR Kft.
Ha már van sópermet kamránk jó ha tudjuk
Milyen egységekből áll? Milyen telepítési körülményeket vegyünk figyelembe? Hogyan programozzuk? Hogyan tartsuk karban? Hogyan tisztítsuk? GYIK, azaz, amit a felhasználók már megkérdeztek tőlünk, és amit Ön szeretne tudni. Kérdezzen tőlünk!

Németh György üzletkötő ATESTOR Kft.
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Részvételi díj
(Az átutalásának a tanfolyam indulása előtt kell beérkeznie.):
egy főre: 39.000 Ft+ÁFA
két fő egy cégtől: 68.000 Ft+ÁFA
engedményes ár, ASCOTT tulajdonosoknak: 29.000.- Ft+ÁFA
engedményes ár, ASCOTT tulajdonosoknak két főre: 48.000.- Ft+ÁFA
(Amennyiben kettőnél több kolléga szeretne eljönni képzésünkre, kérjen egyedi árat.)
Mit adunk?
A résztvevő, és a cége nevére kiállított oklevelet a “Sópermet vizsgálatok a gyakorlatban. Kétnapos tréning” részvételéről.
A sópermet vizsgálatok gyakorlatáról írt magyar kézikönyvet.
Amennyiben a résztvevő igényel szállást, úgy cégünk a foglalásban segítségére lesz.

Kiket várunk?
Az iparban dolgozó közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező gyakorlati szakembereket, akik szeretnének többet tudni a vizsgálatok elméleti hátteréről, elvégzéséről, kiértékelésről és a bennük rejlő lehetőségekről.
Gyakorlati szemináriumon bemutatott készülékek:
450 literes Ascott ciklikus korróziós kamra és a kiértékeléshez használható eszközök.

Amit még megnézhetnek:
Taber linear, bevonatvizsgáló eszközök, XenoTest Alpha+, Atlas HVUL,
X-Rite és Defelsko készülékek.
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JELENTKEZÉSI LAP
Helyszín: AIR Metric Hungary Kft. Nyergesújfalu, Kun Béla tér 7.
Időpontja: 2013. május 15-16. (szerda-csütörtök)

Cégnév:

Cím:

Résztvevő(k):

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

Jelentkezését emailben is elfogadjuk.
A táblázatban szereplő adatokat küldje el az info@atestor.hu címre.
Felhívjuk figyelmét, hogy maximum 20 fő tud részt venni
a rendelkezésünkre álló hely miatt.
Minél előbb jelentkezzen, hogy ne maradjon le!
Amennyiben kérdése van kérjük, keressen minket az alábbi
elérhetőségeinken:
Tel: 06-1-319-1-319
Email: info@atestor.hu

