Rusza kolejna edycja Ligi Mechaników DENSO
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1 marca 2021 rusza nowy sezon „League of True Mechanics” na portalu szkoleniowym
DENSO. W rywalizacji mogą brać udział mechanicy z wybranych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. Weź udział w bezpłatnych kursach i wygrywaj nagrody!
Uruchomiona w ubiegłym roku interaktywna platforma e-learningowa DENSO Technic umożliwia
mechanikom zdobywanie fachowej wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w
zaciszu własnego domu. Po rejestracji na portalu mechanik otrzymuje dostęp do bezpłatnych kursów
szkoleniowych DENSO z zakresu następujących grup produktów:
świece zapłonowe
świece żarowe
rozruszniki
alternatory
wycieraczki
5 profesjonalnych modułów o układach klimatyzacji.
Platforma e-learningowa DENSO umożliwia naukę w wolnym czasie. System zapamiętuje, w którym
miejscu zrobiłeś przerwę. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się wrócić do nauki, możesz ponownie
otworzyć kurs na stronie, na której skończyłeś poprzednio. Wraz z rozwojem pandemii DENSO
dodatkowo rozszerzyło funkcjonalność strony o możliwość prowadzenia szkoleń na żywo przez
Internet. W 2020 roku DENSO przeprowadziło serię webinarów z układów klimatyzacji i systemów
EMS, które cieszyły się dużą popularnością. W 2021 roku bezpłatne szkolenia online odbędą się w
następujących terminach:
Marzec: układy klimatyzacji
9.03, godz. 17.00 – część 1 – Podstawy układu klimatyzacji, typy sprężarek
16.03, godz. 17.00 – część 2 – Serwis i obsługa układu klimatyzacji, najczęstsze uszkodzenia
kompresorów DENSO
23.03, godz. 17.00 – część 3 – Montaż i wymiana sprężarki, wskazania manometrów, czynnik 1234yf,
oleje sprężarkowe

Kwiecień: systemy EMS
20.04, godz. 17.00
Maj: układy klimatyzacji
11.05, godz. 17.00 – część 1 – Podstawy układu klimatyzacji, typy sprężarek
18.05, godz. 17.00 – część 2 – Serwis i obsługa układu klimatyzacji, najczęstsze uszkodzenia
kompresorów DENSO
25.05, godz. 17.00 – część 3 – Montaż i wymiana sprężarki, wskazania manometrów, czynnik 1234yf,
oleje sprężarkowe
Czerwiec: systemy EMS
15.06, godz. 17.00
Aby wziąć udział w szkoleniach, wystarczy zarejestrować się na platformie DENSO Technic i
potwierdzić swój udział w zakładce „Szkolenia”.
„W stosunkowo krótkim czasie opracowaliśmy interaktywne rozwiązanie i zbudowaliśmy
zaawansowaną platformę e-learningową dostępną obecnie w 9 różnych językach
(polskim, ukraińskim, czeskim, węgierskim, rumuńskim, bułgarskim, chorwackim,
niemieckim i angielskim). Dzięki lokalnym wersjom językowym nasze szkolenia online
spotykają się z pozytywnym odbiorem i pomagają mechanikom z różnych krajów w
lepszym zrozumieniu problematyki i szybkim zwiększeniu ich wiedzy technicznej na
temat części DENSO” – mówi Tereza Čechová, Marketing Manager DENSO Central &
Eastern Europe.
Kursy e-learningowe DENSO zostały przygotowane z myślą o mechanikach. Jednak dystrybutorzy,
studenci i nauczyciele szkół technicznych oraz inni specjaliści od części zamiennych, którzy chcą
rozwijać lub pogłębiać swoją wiedzę techniczną, również mogą uzyskać dostęp do kursów online.
Wszystkie te osoby mogą się zarejestrować, ukończyć szkolenie techniczne, rozwiązać testy i uzyskać
spersonalizowany certyfikat po pomyślnym ukończeniu kursu.
Mechanicy mogą ponadto dołączyć do „League of True Mechanics”. Każde ukończone szkolenie jest
premiowane specjalnymi „monetami DENSO”. Im więcej ich zbierzesz, tym większe masz szanse, by
znaleźć się w TOP 10 najlepszych mechaników, którzy będą nagradzani cennymi nagrodami. Lista
nagród obejmuje m.in. kombinezony robocze, oficjalną odzież zespołu rajdowego Toyota Gazoo
Racing, słuchawki BOSE i inne. Nowy sezon ligi rozpocznie się 1 marca i potrwa do 31 grudnia 2021
roku.
Portal techniczny DENSO w skrócie:
Nowy sezon „League of True Mechanics” 2021 z nowymi nagrodami
Nowe specjalistyczne kursy techniczne
Nowe mini-quizy i testy
Możliwość uzyskania certyfikatów szkoleniowych DENSO
Katalog elektroniczny DENSO
Informacje techniczne i wiadomości o nowych częściach

…i wiele więcej!
Wejdź na stronę www.denso-technic.com i zarejestruj się teraz! Najnowsze informacje o szkoleniach
technicznych DENSO i lidze mechaników możesz również znaleźć na naszym Facebooku:
DENSOtechnic.
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