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XERRADA SCHNEIDER – INSTAL.LADOR ECOXPERT
QUADRES EL
ELÈCTRICS INTEL.LIGENTS
IGENTS
Benvolguts associats,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar
informar-vos
vos que gràcies al acord de col·laboració signat amb
l’empresa SCHNEIDER, hem acordat la realització d’una xerrada
xerrada: Converteix-te en Partner de Schneider Electric
convertint-te en Instal·lador EcoXpert, dóna--li
li als teus clients el control de la seva instal·lació de la forma més fàcil,
eficient i segura, quadres elèctrics intel·ligents.
Els temes a tractar seran:
- Presentació concepte Quadre Intel·ligent
- Solució i aplicacions per al sector terc
terciari i residencial.
- Presentació de les novetats:
Smartlink Elec i la seva nova APP
Powertag: l'últim en lectura energètica.
- Demostració de la gestió del quadre intel·ligent, mitjançant maleta de mostra.
- Solucions avançades i eines digitals..

- Plan partner EcoXpert Home&Small business: un pla d’acompanyament i partenariat amb el petit
instal·lador, amb avantatges exclusives
exclusives.
- Noves sol·lucions domòtiques en residencial
residencial.
Els assistents a la xerrada podran gaudir d’una promoció exclusiva sobre la solució que es presentarà.
La xerrada es realitzarà el dimecres dia 15 de novembre a les 18’00 hores, a l’aula de l’Associació al carrer Sant Pere
56-58, entl. de Calella.
D’estar interessats a assistir-hi
hi us preguem ens retorneu la butlleta d’inscripció degudament complimentada a
l’Associació, bé personalment, bé per fax al 93.766.40.14 o per correu electrònic a info@aemam.org.
info@aemam.org
Les placess són limitades i es farà l’ inscripció per rigorós ordre d’arribada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XERRADA SCHNEIDER – INSTAL.LADOR ECOXPERT
EMPRESA: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________
E-MAIL:
MAIL: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________
POBLACIÓ: _______________________________
_________________________________________ TELÈFON: ________________
______________________________
NOM DELS ASSISTENTS_____________________________________________
ASSISTENTS_______________________________________________________________________
___________________________
Col·laboradors:

eventos 2017

invitación
Schneider Electric tiene el placer de invitarle
a la jornada de:
“Conviértete Partner de Schneider Electric
convirtiéndote en Instalador EcoXpert: Dale
a tus clientes el control de su instalación de
la forma más fácil, eficiente y segura”
Descubre más en www.cuadrointeligente.com

Lugar
A.E.M.A.M.
Sala d’Actes
Calle Sant Pere, 56-58, entlo.
Calella, 08370
Barcelona
Fecha
Hora inicio
Hora final

15 de Noviembre de 2017
18:00
20:00

Agenda
-

Presentación concepto Cuadro Inteligente

-

Solución y aplicaciones para el sector terciario y
residencial.

-

Presentación de las novedades:
- Smartlink Elec y su nueva APP
- Powertag: lo último en lectura energética.

-

Demostración de la gestión del cuadro inteligente,
mediante maleta de muestra.

-- Soluciones avanzadas y herramientas digitales

Rogamos confirmación de
asistencia máximo el 10 de
noviembre a través de e-mail a:
Nuria Feu
nuriafeu@aemam.org
indicando:
> Asunto: Xerrada Schneider Ecoxpert
> Nombre / 1r. Apellido / 2º. Apellido
> Empresa / Datos de Contacto

…además
> Descubra como el Portal de Schneider le ayudará en su negocio+.

