LUBExpert Training

Уважаеми Дами и Господа,
Имаме удоволствието, съвместно с нашите партньори от Белгийската компания SDT International
– световен лидер в акустичния метод за превенция и контрол на техническото оборудване, да Ви
поканим да станете част от нашия курс LUBExpert Training.
Лошите практики при смазването са основната причина
за повреди при лагерите и валовете.
Над 60 % от проблемите в индустрията са свързани със
смазването.
В нашия LUBExpert Training ще научите :
Как и колко да смазвате, кога да спрем и как да
подберем правилната смазка.
Как да спестим пари, при правилна експлоатация.
Към кой е насочен този курс :
 Мениджъри и Технически ръководители
 Механици, гресьори
 Отдел Condition Monitoring
 Както и към всички, които искат да повишат своята квалификация

След приключване на обучението, ще знаете повече за :
 Как да подобрите процесите на смазване с помощта на SDT LUBExpert
 Как да увеличите жизнения цикъл на Вашето техническото оборудване
 Как да организирате ефективно Вашата програма за поддръжка
ВРЕМЕ Е ДА РАЗШИРИТЕ ВАШАТА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Кога и къде ще се проведе LUBExpert Training :
Кога : 21 – 22 Юни 2018 г.
Къде : Хотелски Комплекс Арбанашки хан, Арбанаси
Цена на обучението :
 Цена : 1250,00 лева, без ДДС
Срокове и отстъпки :
 При участие на 2-ма човека от една компания : цена 1150,00 лв./човек
 При участие на 3-ма и повече човека от една компания : цена 990,00 лв./човек
 Краен срок за потвърждение : до 08 Юни 2018 или до запълване на местата
Какво включва цената :
 2 /два/ дни интензивно обучение :
21 Юни 2018 от 10,00 ч до 19,00 ч.
22 Юни 2018 от 09,00 ч до 18,00 ч.
 1 /една / нощувка на 21 Юни 2018г. в хотелски комплекс Арбанашки Хан,
Арбанаси
 1 /една/ закуска, 2 /два/ обяда, 1 /една/ вечеря, 4 /четири/ кафе-паузи
 Безплатен паркинг, СПА зона, фитнес
 Преводач на български език
 Материали на магнитен и хартиен носител
Лектор на обучението ще бъде Haris Trobradovic – Sales and Training Manager at SDT
Ultrasound Solutions, Belgium CRLs Certified Reliability Leader AMP
Всеки участник посетил нашия курс, ще получи специална търговска отстъпка от 5 % при
закупуване на предлаганата от нас система LUBExpert на SDT International.

За повече информация, не се колебайте да ни потърсите :
лице за контакт : Димитър Мушков
мобилен : +359 888267476
e-mail : mitko@sibela.eu
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА БЪДЕМ ВАШ ПАРТЬОР !
Димитър Мушков
Управител
СИБЕЛА ООД
www.sibela.eu
ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ НАЧИН ЗА КОНТРОЛ

