
Wiedza i networking. Rusza AKADEMIA
EKSPERTA KRISPOL

KRISPOL inwestuje w rozwój kompetencji Partnerów Handlowych i otwiera
nowy projekt szkoleniowy pod nazwą AKADEMIA EKSPERTA KRISPOL. Do tej
pory producent skupiał się na zagadnieniach montażowych, teraz oferta
szkoleń dla specjalistów znacznie się poszerzy. Na koncepcie skorzystają
Salony KRISHOME, Centra Kompetencyjne dla biznesu oraz Partnerzy
Handlowi, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę produktową.

Gwarancja spokoju dzięki Akademii KRISPOL
KRISPOL zainauguruje otwarcie AKADEMII EKSPERTA już 5 marca. To wtedy odbędzie się pierwsze
szkolenie w nowym systemie. Założeniem producenta jest mocne wsparcie  rozwoju kompetencji
Partnerów i ich pracowników. Sygnalizuje w ten sposób, że rynek potrzebuje ekspertów, a nowe
umiejętności przyniosą obu stronom wymierne korzyści oraz synergię działań na rynku detalicznym. -
Koncept Akademii i szkoleń skrojonych na potrzeby specjalistów jest efektem wnikliwej analizy rynku
stolarki otworowej i wieloletnich doświadczeń firmy. Prowadzenie salonu sprzedaży nie jest łatwe,
zdajemy sobie z tego sprawę. Program szkoleń pomaga wdrożyć konkretne umiejętności do
codziennej pracy, ale także jest mocno nastawiony na networking. Zachęcamy do wymiany
doświadczeń i rozmów z innymi specjalistami, którzy również prowadzą Salony. Partner Handlowy
otrzyma konkretne porady i praktyczne wskazówki od kolegów po fachu – mówi Marcin Garbaciak,
Manager ds. Szkoleń w KRISPOL.

Cykl szkoleniowy dla specjalistów na różnych poziomach zaawansowania
Nie ma znaczenia czy Partner Handlowy dopiero rozwija swój salon, czy jest orłem stolarki i zna
branżę od podszewki. Kompleksowe szkolenia KRISPOL będą prowadzone dla osób na różnych
szczeblach wiedzy. Na poziomie podstawowym specjaliści będą mogli korzystać z pakietu 4-dniowych
szkoleń produktowo-handlowych. Zyskają także ekipy monterskie i serwisowe, które będą mogły
certyfikować swoich montażystów. Przewidziany jest również poziom rozszerzony, który obejmie
szkolenia managerskie dla właścicieli salonów stolarki i kadry zarządzającej.

Centrum szkoleniowe AKADEMII KRISPOL
Na potrzeby projektu, na terenie Zakładu we Wrześni, powstało centrum szkoleniowe wyposażone w
nowoczesną salę, w której będą szkolić się przyszli eksperci. Do dyspozycji Partnerów oddano
showroom z ekspozytorami produktowymi, który znacznie ułatwi prowadzenie praktycznej części
szkoleń. Po ukończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają komplet materiałów, a także certyfikat
potwierdzający nabycie nowych kompetencji. Zapisy są prowadzone na specjalnie stworzonej
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