
Společnost ECORAW.CZ s.r.o. pořádá  školení způsobilosti k provádění a dis-
tribuci svých izolačních technologií. Školení jsou rozdělena do dvou kategorií. 

A) školení pro APLIKAČNÍ PARTNERY

Tento typ školení je určen pro firmy a jednotlivce, kteří mají zájem re-
alizovat izolační technologie ECORAW®. Proškolené osobě je vydán 
průkaz odborné způsobilosti umožňující realizovat vybrané techno-
logie a to na dobu tří let.   Firma, jejíž pracovníci byli řádně proškoleni 
na konkrétní technologie získává certifikát způsobilosti, čímž je opráv-
něna provádět aplikaci a montáž.  Firma je dále zařazena do sekce  
APLIKAČNÍ PARTNER na portálu ecoraw.eu.  Zároveň získává možnost bez-
platného servisu a konzultace v rámci programů ECORAW®.

B) školení pro DISTRIBUČNÍ PARTNERY

Jedná se o školení určena pro obchodní partnery, kteří chtějí distribuovat 
technologie a komponenty společnosti ECORAW®. Firma, jejíž pracovníci 
byli řádně proškoleni na konkrétní technologie získává certifikát způsobi-
losti, čímž je oprávněna provádět odbornou prezentaci a distribuci systémů  
ECORAW®.  Obchodní firma je zařazena do sekce DISTRIBUČNÍ PARTNER na 
portálu ecoraw.eu.  Zároveň získává možnost bezplatného servisu a konzul-
tace v rámci programů ECORAW®.

Cena školení

Cena školení je individuální podle rozsahu školených technologií. Základní 
sazba při školení 1-4 technologií ECORAW® činí 1500 Kč za osobu bez DPH, 
přičemž doba školení je cca 2-3 hodiny. V případě proškolení více jak 4 systé-
mů je cena 2000 Kč za osobu bez DPH a doba školení se odvíjí od konkrétní-
ho počtu školených technologií.

Místo školení

Školení je prováděno ve školících střediscích společnosti ECORAW.CZ s.r.o. 
případně u autorizovaných aplikačních partnerů. Na základě dohody je mož-
no provést praktické zaškolení přímo na konkrétních realizacích za účasti apli-
kačního technika. Cena takového to typu školení je individuální a vychází ze 
vzájemné dohody.

Pokyny pro přihlášení

K účasti na školení je potřeba vyplnit formulář Přihláška ke školení způsobi-
losti. Následně obdržíte potvrzení přihlášky s uvedením ceny a termínu ško-
lení, včetně výzvy k úhradě poplatku za školení.

Poplatek za školení je nutno uhradit předem převodem na účet společnosti 
ECORAW.CZ,  s variabilním symbolem IČ vaší firmy. Na základě přijetí platby 
vám bude vystaven daňový doklad, který vám bude předán v den školení.  V 
případě neúčasti se poplatky za školení nevrací.

Vyplněním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a s jejich za-
řazením do databáze společnosti ECORAW.CZ s.r.o..  Získané údaje nebudou 
poskytovány třetím osobám a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 
101/2000 Sb.
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Obsah školení

APPLICATION PARTNERS (realizační firmy)

1. Zahájení školení a prezentace účastníků
2. Představení společnosti ECORAW GROUP
3. Přehled technologií a produktů
4. Teoretická část školení

 - představení školené technologie
 - technologické předpisy
 - pravidla aplikace komponentů

5. Praktická část

 - názorné ukázky aplikace komponentů na podklad.
 - provedení zkušební aplikace školenými pracovníky

6. Závěr školení

Předání technologických postupů a další materiálů. 
Diskuse k problematice. Vystavení protokolu o absolvování školení.

Do 20 prac. dnů je vystaven průkaz způsobilosti a certifikát způsobilosti. 
Partner je umístěn do sekce APLIKAČNÍ PARTNER  na ecoraw.eu 
a získává přístup do interní databáze ECORAW®.

DISTRIBUTION PARTNERS (obchodní firmy)

1. Zahájení školení a prezentace účastníků
2. Představení společnosti ECORAW GROUP
3. Přehled technologií a produktů
4. Teoretická část školení

 - představení školené technologie
 - stručný technologický předpis
 - pravidla a způsoby prezentace technologií ECORAW 

5. Praktická část

 - názorné ukázky aplikace komponentů na podklad.

6. Závěr školení

Předání marketingových materiálů a podkladů pro prezentaci. 
Diskuse k problematice. Vystavení protokolu o absolvování školení.

Do 20 prac. dnů je vystaven průkaz způsobilosti a certifikát způsobilosti. 
Partner je umístěn do sekce DISTRIBUČNÍ PARTNER na ecoraw.eu 
a získává přístup do interní databáze ECORAW®.
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