SKANDIA ACADEMY
KOSTNADSFRI TVÅDAGARSUTBILDNING I ARENTORP

FÅ NÖJDARE KUNDER
OCH ÖKA LÖNSAMHETEN
– BLI CERTIFIED DEALER MED SKANDIA ACADEMY.

Efter utbildningen kommer kursdeltagarna ha kunskaper som gör vardagsarbetet
enklare, snabbare och mer korrekt. Det leder i sin tur till nöjdare slutkunder. Med
Skandia Academy får ni en stabil kunskapsgrund för att kunna öka lönsamheten.
Utbildningen har tre olika inriktningar: en för säljare, en för projektörer och
en för montörer. All utbildning sker på plats vid vår anläggning i Arentorp och
innefattar både teori och praktik. Beroende på kursdeltagare är språket engelska
eller svenska. När en återförsäljare haft med minst en representant för varje
inriktning blir företaget Certified Dealer of Skandia Elevator. Certifieringen
blir en garanti för kunderna att ni kan Skandia Elevators sortiment och system.
Det är en kvalitetsstämpel som inger trygghet och förtroende.

Ju bättre ditt företag känner till våra produkter och
system, desto lättare blir det att sälja, projektera och
montera dem. Skandia Academy är en helt kostnadsfri
tvådagarsutbildning där ditt företags medarbetare blir
proffs på Skandia Elevators transportsystem.

Så investera i en biljett till Arentorp och hjärtligt
välkommen till Skandia Academy!

Jonas Larsson

Joakim Larsson

Om du och dina medarbetare inte har möjlighet att besöka oss i Arentorp kan vi arrangera utbildning på plats hos er. Kontakta academy@skandiaelevator.com för mer information.

SOM SÄLJARE GÄLLER DET ATT HA STOR INSIKT I MÅNGA OLIKA OMRÅDEN OCH KUNNA HITTA DEN
BÄSTA OCH MEST PRISVÄRDA LÖSNINGEN FÖR VARJE ENSKILD KUNDS ANLÄGGNING. VÅRA UTBILDARE
GÅR BLAND ANNAT IGENOM PRODUKTKUNSKAP, SÄLJARGUMENT OCH PRISSÄTTNING.

UTBILDNING FÖR

SÄLJARE

OM SKANDIA ELEVATOR

SÄLJARGUMENT

Kort genomgång av Skandia Elevators historia, hur vi jobbar och varför.
Vi går igenom olika kundreferenser och gör en rundtur i fabriken.

Här ger vi de verktyg som säljarna behöver i möte med kund. Vad gör
att Skandia Elevators produkter står ut från konkurrenternas? Grundlig
genomgång av When Quality Counts och de 7 skälen till varför kunden
bör välja Skandia Elevators system såsom bland annat driftsäkerhet,
livslängd och leveranssäkerhet. Vi utvecklar vårt resonemang kring
transportsystemets vikt i en väl fungerande anläggning, och hur kvalitetsmarkören Moving Parts from Skandia Elevator ska hjälpa återförsäljaren
att synliggöra detta för sina kunder. Vi går också igenom Skandia Elevators
säljinformation såsom broschyrer, produktblad och hemsida.

PRODUKTKUNSKAP
Visningar och demonstrationer av maskiner och tillbehör. Genomgång
av hela sortimentet och möjligheterna som de olika produktlinjerna
erbjuder. Allt för att lära känna våra produkter.

SYSTEMKUNSKAP
Vi går igenom detaljer kring funktionalitet och hur olika maskiner ansluts
till varandra. Efter utbildningen ska säljarna kunna hjälpa varje enskild
kund att välja maskiner som uppfyller just deras önskemål och behov. Vi
ger också översiktlig information om ATEX-klassning av maskiner. Säljarna
lär sig vilken information de behöver från slutkunden för att Skandia
Elevator ska kunna leverera maskiner med rätt ATEX-klassning. Kort
genomgång av vilka verktyg vi tillhandahåller för projektering.

PRISSÄTTNING
En säljare måste kunna erbjuda rätt produkter till rätt priser. Vi går
noggrant igenom prislistan och vårt offertverktyg Quote Configurator.
Det sker steg för steg med övningsexempel. Vi tränar på att räkna ut
motorstorlekar med vår Design Calculator.

SÄKERHET & LEVERANS
Grundläggande säkerhetskunskap och information om hur leveransen
paketeras och vad som finns var.

FOKUS KOMMER TILL STÖRSTA DELEN LIGGA PÅ PRODUKT- OCH SYSTEMKUNSKAP. DELTAGARNA FÅR LÄRA
SIG HUR VÅRA OLIKA PRODUKTER KAN KOMBINERAS MED VARANDRA OCH OM DE VERKTYG VI HAR SOM
ÄR TILL HJÄLP VID PROJEKTERING, EXEMPELVIS PRISLISTA OCH CAD-BLOCK.

UTBILDNING FÖR

PROJEKTÖRER

OM SKANDIA ELEVATOR

PROJEKTERINGSVERKTYG

Kort genomgång av Skandia Elevators historia, hur vi jobbar och
varför. Vi utvecklar vårt resonemang kring transportsystemets vikt
i en väl fungerande anläggning. Vi går igenom olika kundreferenser
och gör en rundtur i fabriken.

Vi går igenom de olika verktyg vi har som är till hjälp vid projektering,
exempelvis CAD-block och elanslutningsanvisning. Vi går också igenom
all den tekniska informationen som finns i prislistan och tränar på att
räkna ut motorstorlekar med vår Design Calculator.

PRODUKTKUNSKAP

SÄKERHET

Visningar och demonstrationer av maskiner och tillbehör.
Genomgång av hela sortimentet och möjligheterna som de olika
produktlinjerna erbjuder. Allt för att kunna sätta ihop ett
kostnadseffektivt system.

Hur produkterna fungerar utifrån ett säkerhetstänk och hur man
konstruerar transportsystem med optimal säkerhet. Genomgång
av vilka systemdelar som är nödvändiga för att undvika stopp
och personskador.

SYSTEMKUNSKAP
För att projektörerna ska kunna rita och designa anläggningar med
våra maskiner måste de ha ingående systemkunskap. Vi går igenom
grunderna för hur olika maskiner fungerar och ansluts till varandra
för att undvika driftsstopp. Vi ger en sammanfattad information
om vad olika ATEX-klassningar innebär när det gäller elektrisk
utrustning på våra maskiner.

FÖR MONTÖRERNA LIGGER UTBILDNINGENS HUVUDFOKUS PÅ MONTERINGEN AV MASKINERNA OCH
ANSLUTNINGAR MELLAN DEM. PÅ SCHEMAT STÅR FLERA PRAKTISKA ÖVNINGAR. VI GÅR OCKSÅ
IGENOM SÄKERHET, FELSÖKNING OCH SKÖTSEL AV PRODUKTERNA.

UTBILDNING FÖR

MONTÖRER

OM SKANDIA ELEVATOR

SÄKERHET

Kort genomgång av Skandia Elevators historia, hur vi jobbar
och varför. Vi går igenom olika kundreferenser och gör en
rundtur i fabriken.

Genomgång av säkerheten. Detta gäller både hur personskador
undviks och hur driftstopp förhindras med hjälp av den inbyggda
säkerheten i utrustningen. Vi går igenom vad de olika säkerhets
dekalerna betyder och var de sitter på maskinerna.

PRODUKTKUNSKAP
Visningar och demonstrationer av maskiner och tillbehör. Genomgång av hela sortimentet och möjligheterna som de olika produktlinjerna erbjuder. Allt för att lära känna våra produkter.

SYSTEMKUNSKAP
För att montörerna ska få en djupare förståelse för hur våra
produkter ska monteras går vi igenom detaljer kring funktionalitet
och anslutningar och redovisar med pedagogiska exempel på vad
som händer om det blir fel. Detta för att säkerställa att maskinerna
sätts ihop på ett driftsäkert sätt.

PLANERING OCH LEVERANS
Genomgång av vad som behöver förberedas inför ett montage.
Vad för extra material som kan behövas för en korrekt och säker
montering. Instruktioner kring stagning och lyft. Vi går igenom
hur leveranserna från Skandia Elevator är paketerade och strukturerade. Vad som finns var och hur godskontroll ska göras.

MONTERING
I vår metodhall utför vi praktiska övningar i montering av maskiner
och tillbehör. Vi går igenom de avgörande detaljerna för en kvalitetssäker montering samt hur skötsel och felsökning ska utföras.

BOENDE OCH MÅLTIDER

RESA TILL ARENTORP

Skandia Elevator står för både boende och mat under utbildningens två
dagar. Det enda deltagarna behöver bekosta är resan till Arentorp.

Vi rekommenderar att ni anländer kvällen innan första utbildningsdagen
då det är en tidig kursstart dag 1. Utbildningen avslutas ca kl. 16:00
dag 2 och för att hinna till flyget bör avgångar bokas tidigast kl. 19:00.

Alla kursdeltagare bor på trivsamma Hotel Lumber & Karle i Kvänum,

Transport till och från hotellet arrangeras av oss

drygt 20 minuter med bil från Skandia Elevators anläggning i Arentorp.

på Skandia Elevator. För er som använder egen

FLYG

BIL

För er som bor utanför Sverige är det

Det finns gott om parkeringsplatser både vid

På Lumber & Karle serveras frukost och middagar medan cateringlunch

bil är adressen:

enklast att flyga till Landvetter flygplats

Arentorp och hotellet Lumber & Karle. Skandia

intas på plats i Arentorp.
Vårt utbildningsprogram är fullspäckat men för den som vill erbjuder
hotellet tillgång till både gym och spa-avdelning. Det finns också en

(GOT), Göteborg. Skandia Elevator

Elevators anläggning ligger på Industrivägen,

Hotell Lumber & Karle

arrangerar transport mellan flygplats och

534 94 VARA med GPS koordinaterna latitud:

Götaplatsen 1, 535 30 Kvänum

hotell. Meddela oss därför dina flygtider

58.2422137 - longitud: 12.872298699999988

via academy@skandiaelevator.com så

medan Lumber & Karle har koordinaterna latitud:

hämtar vi upp dig.

58.300318 - longitud: 13.182215

bowlingbana som är öppen för allmänheten.
Om du eller någon annan i sällskapet har någon matallergi vill vi att ni
nämner det i anmälan så vi kan informera hotellet och cateringföretaget.
För önskemål eller frågor gällande inkvartering vänligen mejla på
academy@skandiaelevator.com

För mer information om hotellet se
www.lumberkarle.se

JEANETTE ÅKESSON Besökssamordnare / Hospitality Manager
Alla praktiska frågor om Skandia Academy besvaras av Jeanette som också är på plats under
utbildningsdagarna i Arentorp. E-post: academy@skandiaelevator.com Telefon: +46 512 797 001.

FÅ NÖJDARE KUNDER
OCH ÖKA LÖNSAMHETEN
ANMÄL DIG TILL SKANDIA ACADEMY OCH BLI CERTIFIED DEALER.
För aktuella kursdatum och anmälning se www.skandiaelevator.com
För frågor och mer information kontakta oss på

Utbildningen sker på vår anläggning i Arentorp

E-post: academy@skandiaelevator.com

Kedumsvägen 14

Telefon: +46 512 797 000

534 94 Vara, Sverige

VARMT VÄLKOMMEN TILL ARENTORP OCH SKANDIA ACADEMY

