ГРАФИК
за обучение на строителни фирми, майстори и търговци
от 07.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
Тема: I. Покривна система Брамак – начално обучение – за нови строителни фирми и
дистрибутори на ПС БРАМАК
Тема: II. Полагане на покривна система Брамак – новости, системни решения и детайли –
за сертифицирани на строителни фирми.

Дата
15.01.2019 г.
29.01.2019 г.
31.01.2019 г.
12.02.2019 г.
28.02.2019 г.
07.03.2019 г.
12.03.2019 г.
19.03.2019 г.

Място на провеждане
Брамак ПС ЕООД
БГЦПО – Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 16
БГЦПО – Стара Загора, ул. „Армейска“ 7
Брамак ПС ЕООД
Брамак ПС ЕООД
БГЦПО – Стара Загора, ул. „Армейска“ 7
Брамак ПС ЕООД
БГЦПО – Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 16

Град
с. Столник
Плевен
Ст. Загора
с. Столник
Силистра
Ст. Загора
с. Столник
Плевен

ПРОГРАМА
Пристигане и регистрация до 8,50 ч.
9.00 ч. – 10,30 ч.
10.30 ч. – 10,50 ч.
10.50 ч. – 12,20 ч.
12.20 ч. – 13,10 ч.
13.10 ч. – 14,20 ч.
14.20 ч. – 14,35 ч.
14.35 ч. – 16,00 ч.

Теоретично обучение
Кафе пауза
Теоретично обучение
Обяд
Практика
Кафе пауза
Практика

Отпътуване

При пътуване от отдалечени населени места, Брамак може да осигури на участниците в обучението
настаняване и нощувка в хотелските бази на БГЦПО – Плевен и Стара Загора или в хотел в гр. Елин
Пелин.

Обученията ще се провеждат в заводите на „Брамак ПС“ до с. Столник (общ. Елин Пелин) гр. Силистра и
в Българо-германските центрове за професионално обучение в Стара Загора и Плевен.

По желание на строителни фирми и осигурени минимум 8 участника, може да бъде проведено
специално обучение като допълнително се уточнят времето и мястото.

За записване в обучение е необходимо да изпратите : трите имена, ЕГН, телефон за контакти
(попълнен формуляр на Заявка за обучение) на е-mail: nikolay.kanchev@bmigroup.com или на факс 0725/
680 94.
Ще получите потвърждение за записване по тел. или e-mail
Важно: Краен срок за записване - 5 дни преди началото на курса.
За повече информация се обърнете към инж. Николай Кънчев тел.: 0882 077 818

С уважение,
Брамак ПС България

Забележка: Разходите за нощувка, закуска, обяд и кафе паузи са за сметка на Брамак ПС.

