
Formação
 

O sector da climatização e água quente sanitária exige um esforço constante de inovação e actualização, 

de acordo com a evolução dos produtos, que oferecem cada vez mais melhores prestações.

O objetivo da Atlantic é o de proporcionar o 

limpas, económicas e sustentáveis, apostando sempre nos profissionais do sector.

Trabalhamos para facilitar o acesso dos profissionais aos equipamentos e às tecnologias Atlantic, assim 

como para lhe oferecer um espaço onde permita a sua evolução e desenvolvi

especialista 

As formações da Atlantic são especialmente dirigidas a estes profissionais: instaladores, técnicos e 

projectistas. 

*As inscrições são gratuitas. Vagas li

Programa de cursos de Formação 2017

Datas para as ações de formação
Lisboa: 

 13 de Julho 

 21 de Setembro 

 19 de Outubro 

 30 de Novembro 

Porto: 

 26 de Maio 

 30 de Junho 

 29 de Setembro 

 27 de Outubro 

 24 de Novembro 

Garanta a sua inscrição através de:
 
atlanticportugal@groupe-atlantic.com

Indique os seus dados: 

Nome : 

Empresa : 

Telefone : 

Mail : 

Em que equipamentos está mais interessado? Bomba de calor de Aquecimento, Arrefecimento

termos eléctricos, solar... 

*Após recepção do seu pedido, iremos entrar em contacto para confirmar a data da sua formação.

 

Formação 2017 
O sector da climatização e água quente sanitária exige um esforço constante de inovação e actualização, 

de acordo com a evolução dos produtos, que oferecem cada vez mais melhores prestações.

O objetivo da Atlantic é o de proporcionar o máximo conforto aos seus clientes utilizando energias mais 

limpas, económicas e sustentáveis, apostando sempre nos profissionais do sector.

Trabalhamos para facilitar o acesso dos profissionais aos equipamentos e às tecnologias Atlantic, assim 

e oferecer um espaço onde permita a sua evolução e desenvolvimento como técnico 

especialista na 

As formações da Atlantic são especialmente dirigidas a estes profissionais: instaladores, técnicos e 

*As inscrições são gratuitas. Vagas limitadas.*  

Programa de cursos de Formação 2017 

Datas para as ações de formação: 

através de: 

atlantic.com  

Em que equipamentos está mais interessado? Bomba de calor de Aquecimento, Arrefecimento

*Após recepção do seu pedido, iremos entrar em contacto para confirmar a data da sua formação.

O sector da climatização e água quente sanitária exige um esforço constante de inovação e actualização, 

de acordo com a evolução dos produtos, que oferecem cada vez mais melhores prestações. 

máximo conforto aos seus clientes utilizando energias mais 

limpas, económicas e sustentáveis, apostando sempre nos profissionais do sector. 

Trabalhamos para facilitar o acesso dos profissionais aos equipamentos e às tecnologias Atlantic, assim 

mento como técnico 

 marca. 

As formações da Atlantic são especialmente dirigidas a estes profissionais: instaladores, técnicos e 

Em que equipamentos está mais interessado? Bomba de calor de Aquecimento, Arrefecimento, AQS, 

*Após recepção do seu pedido, iremos entrar em contacto para confirmar a data da sua formação.  


