
                                                                  AGENDA                                                                

 

 

      Szanowni Państwo, zapraszamy na największe w branży szkolenie techniczne dla naszych
obecnych i przyszłych Partnerów oraz Instalatorów i Projektantów instalacji TV-SAT, które

odbędzie się w dniu
 

10 marca 2015 r. w hotelu ARKAS w Prószkowie k/Opola
przy ul. Daszyńskiego 12

„Antenowe Instalacje Zbiorowe w oparciu o rozporządzenie budynkowe z dnia 22 listopada
2012r ”

                                  

09:00 - 09:15 Prezentacja firm TELKOM-TELMOR i SES ASTRA
09:15 - 09:30                Główne założenia Rozporządzenia MTiG z 6.11.2012 r.
09:30 - 11:00                Panel techniczny cz. I: 

» Wzrost konkurencyjności na rynku– upowszechnienie bezpłatnego 
(FTA) dostępu do wysokiej jakości programów TV w tym HD TV (oferta 
ASTRA;  EUTELSAT ;  DVB-T).
» DVB-T, DVB-S2 – wprowadzenie.
» Parametry sygnałów RTV-SAT norma: PN-EN-60728-1_2008E.

                                       » Pomiary sygnałów.
                                                                                                                                                                   
11:00 – 11:30 Przerwa na kawę

11:30     Panel techniczny cz. II:
                                       » dobór anten, konwerterów

» Dobór kabli
» Dobór złącz i gniazd
» Skrzynki i krosownice w AIZ
» Dobór wzmacniaczy kanałowych

                                       » Topologia sieci – dobór multiswitchy
» Metodyka projektowania instalacji
» Dyskusja

14:00                              Przerwa na obiad
             

                                    Szkolenie jest bezpłatne. Zapisy przyjmujemy na maila
                                    szkolenia@sklepsaturn.pl lub telefonicznie 77 46-46-029

mailto:szkolenia@sklepsaturn.pl


 

    
    

 

Szkolenie z zakresu produktów nc+ prepaid oraz sprzętu dedykowanego. 

 

Miejsce: Prószków k/Opola, hotel Arkas, ul. Daszyoskiego 12 

Termin: 10.03.2015 

Czas szkolenia: 15-17 (2 godziny z możliwością przesunięcia) 

Prowadzący: Katarzyna Dobosz nc+, Michał Gancarz nc+, Krzysztof Chomka Saturn, Jerzy Michałek Golden Interstar Polska 

Organizatorzy: ITI Neovision, Cyfrowy Dom,  PHU Saturn- Krzysztof Chomka, GI Polska- Jerzy Michałek 

Uczestnicy:  Sklepy zainteresowane  otrzymaniem systemu doładowao, APS-y, montażyści z sieci sprzedaży PHU Saturn oraz 

wszyscy zainteresowani współpracą. 

Uwaga !!!! 

W przypadku APS-ów  i montażystów z sieci Saturn obecnośd obowiązkowa. 

Agenda szkolenia 

1. Przywitanie, wprowadzenie w temat szkolenia  

2. Prezentacja oferty produktów prepaid nc+: 

a) Omówienie wszystkich aktywnych ofert prepaid dostępnych na rynku w zarysie historycznym 

b)  Charakterystyka grup docelowych odbiorców produktów prepaid z podziałem na nc+TnK i SmartHD+  

c) Prezentacja różnic pomiędzy produktami prepaid, różnicowanie programowe, techniczne i marketingowe  

a. Nc+ TnK  

Opis produktu  

Zawartośd programowa       

b. SmartHD+ 

Opis produktu  

Zawartośd programowa  

Prezentacja sprzętu dedykowanego  

c. Pakietowe rozwiązania sprzętowe  

3. Omówienie korzyści związanych z obecnością w portfolio produktów prepaid nc+  

a) szanse i możliwości dla sprzedawców  

b) Przedstawienie systemu doładowao kart prepaid 

c) techniki sprzedaży 

4. Wybrane zagadnienia techniczne związane z obsługą posprzedażową  

5. FAQ – K. Dobosz, M.Gancarz, K.Chomka, J. Michałek 

6. Pytania od uczestników szkolenia - K. Dobosz, M.Gancarz, K.Chomka, J. Michałek 

7. Podsumowanie szkolenia, zakooczenie  

 


