Mistrz Budownictwa
Pasywnego i Energooszczędnego

Akredytowany Trener i Międzynarodowy Ekspert
Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

Program Szkoleniowy Online dla Profesjonalistów
Akredytacja
PHI Darmstadt oraz
PIBPiEO w Gdańsku

10-tygodniowy program,
2 lata dostępu do platformy
szkoleniowej i aktualizacje!

Webinary z trenerem oraz
sesje Q&A

Brak wiedzy z zakresu budownictwa
pasywnego i energooszczędnego już
negatywnie wpływa na Twoje dochody
i pozycję na rynku!
Naucz się jak wykonywać, nadzorować i projektować budynki pasywne
i energooszczędne – odporne na rosnące ceny nośników energii czy
przerwy w ich dostawach! Ponadto rozwijaj kompetencje z zakresu
modernizacji starych budynków i ich instalacji do najwyższych
standardów energetycznych!

Co zyskujesz po szkoleniu?
Nowe kompetencje – Twoje i Twojego zespołu.

Projektowanie, realizację i nadzór nowych budynków
pasywnych i wysoce energooszczędnych oraz modernizację
starych obiektów i ich instalacji do najwyższych standardów
energetycznych przeprowadza się inaczej, niż w tradycyjnym
budownictwie!

Przewagę konkurencyjną i szansę na nowe, cenne
kontrakty w kraju i zagranicą (m.in. na drodze
przetargów). Przedsiębiorstwa inwestujące w rozwój wiedzy
pracowników należą do najbardziej konkurencyjnych! Już
teraz inwestorzy komercyjni, publiczni i prywatni wymagają
umiejętności realizacji, projektowania i nadzorowania
obiektów o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię!

Niezależność od podwykonawców i większe
bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Nawet przy współpracy z podwykonawcami, zyskasz
umiejętność lepszego doboru takich podmiotów i nadzoru
poszczególnych etapów ich pracy, co bezpośrednio przekłada
się na bezpieczeństwo prowadzenia biznesu (np. ochronę przed
roszczeniami inwestorów z tytułu gwarancji).

Nowe kontakty zarówno wśród aktualnych uczestników
szkolenia, jak i dotychczasowych – po ukończeniu programu.
A to podstawa biznesu. Są wśród nich projektanci,
wykonawcy, nadzorcy, audytorzy, producenci materiałów
budowlanych, montażyści, serwisanci i inni!
Po zdanym egzaminie (opcja) - Międzynarodowy
Certyfikat, Tytuł, wpis na listę ekspertów PHI Darmstadt i
dostęp do Zamkniętej Grupy Ekspertów.
To wszystko bez kłopotliwej i kosztownej logistyki (działamy
online) oraz bez odrywania się od bieżących projektów!
Przepracowujesz materiał w dowolnym momencie i
uczestniczysz w spotkaniach webinarowych z trenerem (w
tym sesje Q&A)!

Szczegóły:
Termin naboru uczestników:
do 21.10.2022 do godz. 21:00
Start szkolenia(pierwsze materiały):
17.10.2022 (10 tygodni)
– co tydzień, w poniedziałek nowe
materiały i ćwiczenia do wykonania!
Kupujesz dostęp dla 10 lub więcej
osób? Zyskujesz!
10 + 1 gratis, 20 + 2 gratis itd.
Cena szkolenia:
3 990 zł netto + 23% VAT / os.
→ średnio, to tylko 166,25 zł netto /m-c
przez okres 2 lat dostępu!

Kup teraz
Przeszło 750 osób dołączyło już
do Programu Szkoleniowego:
Mistrz Budownictwa Pasywnego
i Energooszczędnego.
100% dotychczasowych
Uczestników poleca wersję
online i stacjonarną tego
szkolenia!
Kamil Wiśniewski Greencherry Architecture Spółka
Komandytowo-Akcyjna
ul. Grabiszyńska 163/407, 53-439 Wrocław
Tel: 48 508 449 288
zamowienia@akademiazdrowegobudownictwa.pl
akademiazdrowegobudownictwa.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument niniejszy nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r.
kodeks cywilny i ma charakter wyłącznie informacyjny.

