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Wybierając wyposażenie, które ma służyć przez lata,
zadajemy sobie pytania o przyszłość. Jak będzie wyglądał
nasz dom kiedyś? Jak zmienią się gusta i potrzeby
domowników? W co warto zainwestować? Wprawdzie nie
wszystko można przewidzieć...

Jest jednak technologia, która nieustannie dostosowuje się do Twoich oczekiwań, teraz i w
przyszłości. Poznaj Grenton, inteligentny system zarządzania domem, który reaguje na potrzeby
domowników nawet te, o których jeszcze nie wiedzą. Grenton powstał, by udoskonalać nasze
otoczenie. By zwiększać komfort i bezpieczeństwo w domu oraz minimalizować koszty życia. 
Grenton to śmiała wizja przyszłości, która dzieje się tu i teraz.
  

Na szkoleniu nauczą się Państwo projektować system Smart Home oraz wykonywać prawidłową
instalację. Nauczymy Państwa także odpowiednio dobierać i programować urządzenia. Szkolenie
zakończone jest certyfikatem.

 

Program szkolenia:
projektowanie systemu Smart Home●

wykonanie prawidłowej instalacji●

dobieranie urządzeń do potrzeb sterowania●

tworzenie logiki, podstawy programowania●

jak sprzedawać system i budować silną markę swojej firmy●

Informacje organizacyjne:
Szkolenie trwa w godzinach 8.30-16.00.●

Na szkolenie należy przyjść ze swoim laptopem, wyposażonym w kartę Ethernet (RJ45) lub port●

RJ45. 
Podczas szkolenia zapewniamy napoje i wyżywienie. ●

Koszt szkolenia wynosi 200 zł brutto. Kwota ta jest w całości zwracana przy pierwszym●

zamówieniu jako rabat, wyłącznie dla osób przeszkolonych, zapisanych na szkolenie przez firmy.



Uczestnik otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych oraz reklamowych●

Regulamin i zasady uczestnictwa:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: szkolenia@emiter.net.pl1.
Wniesienie przelewem opłaty za szkolenie przed wyznaczonym terminem szkolenia (w tytule2.
przelewu należy umieścić wskazane wzorem informacje).
Otrzymanie potwierdzenia od kierownika szkoleń o rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz3.
potwierdzenia przeprowadzeniu zaplanowanego szkolenia.
Przybycie na szkolenie w wyznaczonym terminie – nieobecność skutkuje przepadkiem opłaty.4.
Wypełnienie testów i ankiet przeprowadzonych w czasie szkolenia.5.
W razie odwołania terminu szkolenia przez Emiter Sp. z o.o. możliwy jest zwrot opłaty za6.
szkolenie w wysokości 100% opłaty lub zmiana terminu szkolenia bez kosztów .
W razie rezygnacji uczestnika ze szkolenia:7.

nie mniej niż 21 dni przed szkoleniem możliwy jest zwrot opłaty za szkolenie w wysokości 100%❍

opłaty pod warunkiem pisemnego zgłoszenia na adres: szkolenia@emiter.net.pl lub zmiana
terminu szkolenia bez kosztów;
nie mniej niż 14 dni przed szkoleniem możliwy jest zwrot opłaty za szkolenie w wysokości 70%❍

opłaty pod warunkiem pisemnego zgłoszenia: szkolenia@emiter.net.pl lub zmiana terminu
szkolenia bez kosztów;
mniej niż 7 dni przed szkoleniem niemożliwy jest zwrot opłaty za szkolenie, jedynie zmiana❍

terminu po wniesieniu opłaty 20% wartości szkolenia.
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