Spoločnosť Autodesk, svetový líder v oblasti softvérov pre dizajn, konštrukciu a projekciu a tvorca originálneho
formátu .dwg, a M&P®, spol. s r. o. – autorizovaný Gold partner Autodesku pre Slovenskú republiku Vás srdečne
pozývajú na unikátnu vzdelávaciu akciu s názvom:

M&P Autodesk Akadémia
Inventor víkend
27. 9. – 28. 9. 2013

Hotel Boboty, Terchová – Vrátna dolina

www.hotelboboty.sk
Špecializované školenie pre všetkých súčasných aj budúcich užívateľov Autodesk Inventoru. Počas dvoch dní sa v príjemnej
atmosfére vrchov Malej Fatry a Vrátnej doliny budete venovať rôznym zaujímavým témam, naučíte sa pracovať s Inventorom
efektívnejšie. Zároveň sa budete môcť stretnúť s pracovníkmi firmy M&P®, spol. s r. o. a Autodesku a v neformálnej atmosfére
prediskutovať otázky a problémy, s ktorými sa stretávate pri práci v CAD systémoch.
Účastníci budú rozdelení do sekcií podľa užívateľskej úrovne – prihlásiť sa preto môžu úplní začiatočníci, ale aj pokročilí užívatelia
Inventoru.

Na čo sa môžete tešiť:
•

Pokročilé metódy konštruovania

•

Efektívne využitie noviniek
posledných verzií

•

Vizualizácie strojných návrhov

•

Projektovanie výroby

•

Tipy a triky + ďalšie témy

Rámcový program:
27. 9. 2013 – piatok
8:00 – 9:00

registrácia a ubytovanie

9:00 – 9:15

občerstvenie

9:15 – 9:30

úvod a rozdelenie do sekcií

9:30 – 12:00 vzdelávací blok A:
		
školenie v jednotlivých sekciách
12:00 – 13:30 obed
13:30 – 17:00 vzdelávací blok B:
		
školenie v jednotlivých sekciách
17:00
		

wellness, večera,
večerný program
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28. 9. 2013 – sobota
8:00 – 9:00

Žil

Tiesňavy

raňajky

9:00 – 12:00 vzdelávací blok C:
		
školenie v jednotlivých sekciách

Rozsutec

Hotel Boboty

Štefanová

12:00 – 13:00 obed a záver
Kde nás nájdete

Vrá
tn

a

Starý dvor

Cena: 149 €/osoba (bez DPH)

V prípade záujmu kontaktujte svojho obchodníka e-mailom alebo telefonicky. Záväznú objednávku treba
poslať najneskôr do 18. 9. 2013 cez e-mail.
V cene je zahrnutá účasť na troch trojhodinových vzdelávacích blokoch (s možnosťou výberu príslušnej sekcie podľa zamerania a úrovne užívateľa), ubytovanie, kompletná strava vrátane občerstvenia počas všetkých
tematických blokov, vstup do hotelového wellness, večerný program (ochutnávka vína).

M&P® spol. s r. o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-562 36 21
562 51 48, 500 00 41

M&P® spol. s r. o., pobočka Trnava
Vladimíra Clementisa 13
917 01 Trnava

mobil: +421-911 804 230
e-mail: mrva@map.sk
http://www.map.sk

