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HTC Akademien
En utbildning för proffs
Vare sig du är nybörjare eller en erfaren golvslipare så är HTC Akademien ett
utmärkt forum för att hålla sig uppdaterad om det senaste och att försäkra sig om
att man har kännedom om de nya golvkoncept som ständigt utvecklas. Inte minst
på maskin- och verktygssidan sker stora kliv i utvecklingen som du kan att ha nytta
av både ekonomiskt och ergonomiskt i din verksamhet.
Teori varvas med praktik under kursen. Alla deltagare ges möjlighet att prova på
våra maskiner och får på så sätt en god inblick i hur lätt och effektivt man arbetar
med HTCs utrustning.
Under en och en halv dag fördjupar vi oss i
Produktinformation
• Maskiner
• Stoftavskiljare
• Diamantverktyg

Golvkoncept
• Floorprep
• HTC Superfloor™
• Natursten / Terrazzo
• Trägolv
• Spackelprodukter

Övrigt
• Betong
• Slipteknik
• Säljargument

HTC DURATIQ™ slipmaskin
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Hur många kursdeltagare får plats vid varje akademi?
Vi brukar ta in ca 20 deltagare vid varje akademie. Vi fyller på med platser allt
eftersom anmälningarna kommer in. Så tveka inte att anmäla dig! Vi vet att
platserna snabbt brukar fyllas upp.

Logi
HTC samarbetar med nyöppnade Comfort Hotel Norrköping som är beläget centralt
i grannstaden. Hotellet har en läcker design och ligger centralt placerat med fem
minuters promenad till Norrköpings C.

Var, när och hur hålls HTC Akademien?
Utbildningen sker i HTC:s lokaler i Söderköping. Alla akademier hålls onsdagar
och torsdagar enligt schemat på nästa sida. Kursen börjar onsdagar kl.10:00 och
avslutas nästföljande dag klockan 14:00.

HTCs lokaler i Söderköping

Anmäl dig redan idag via QR-koden 
Varje datum har begränsat med platser!
Avgift
Kursavgiften för HTC Akademien är 3 500 kr. I avgiften ingår kursmaterial, middag
på kvällen dag ett samt luncher och fika. Anmälan är bindande och återbud lämnas
senast fem dagar före första kursdagen. Vid senare återbud debiteras hela avgiften.

Logi
Du bokar och betalar själv för ditt logi. Om du önskar bo på Comfort Hotel
Norrköping så har vi ett avtal om rabatterat pris för våra akademideltagare. Det
finns endast ett begränsat antal platser till rabatterat pris, så först till kvarn gäller.
Bokning och avbokning görs av kursdeltagaren.

Anmälan
Gå till www.htc-floorsystems.com/academy och klicka dig där fram till sidan för
anmälan. Du fyller i dina uppgifter i vårt anmälningsformulär och gör en ansökan
per deltagare. Du får sedan ett svarsmejl när du skickat in din ansökan.

Akademiedatum 2018
GB
Engelska
kurser

Svenska kurser
•
•
•
•
•

7–8 februari
21–22 mars
23–24 maj
12–13 september
21–22 november

• 28 februari–1 mars
• 25–26 april
• 26–27 september
• 5–6 december

HTC Sweden AB
Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping
Besöksadress: Klevvägen 7 614 92 Söderköping
Telefon: 0121-294 00
E-postadress: academy@htc.se
Kontaktuppgifter till kursledarna
Per-Olof Nygårds - Tel: 0121-294 34
per-olof.nygards@htc.se

Tomas Torvaldsson - Tel. 0121-294 03
tomas.torvaldsson@htc.se
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