
TROX ACADEMY

KOMMENDE ARRANGEMENTER / KURSER

TROX Academy er vores spændende produktmøder, workshops og arrangementer. Vi åbner jævnligt op for tilmelding til
specifikke møder, som du kan tilmelde dig. Nedenfor kan du se alle vores kommende arrangementer, og hvorvidt der er
åbent for tilmelding, lukket for tilmelding eller om arrangementet endnu ikke har en dato.

Vi poster altid vores TROX Academy arrangementer på vores LinkedIn profil. Følg os på LinkedIn, og du vil altid være
opdateret omkring kommende arrangementer.

Du vil altid kunne finde vores kommende events nedenfor. Har du noget specifikt du ønsker at høre mere om, er du altid
velkommen til at kontakte os.

SEMINAR: VENTILATIONSAGGREGATER I PHARMA
INDUSTRIEN

Vi afholder endnu et spændende seminar omkring ventilationsaggregater
til brug i Pharma industrien.

Vi vil blandt andet dele ud af vores viden omkring skærpede krav, normer
og retningslinjer i krævende miljøer.

_____________________________________________

Dato: Torsdag d. 8. juni 2023

Sted: TROX Danmark, Uraniavej 6, 8700 Horsens

Indlægsholdere: Klaus Eliasen og Peter Sønderskov

Henvender sig til: Rådgivere og entreprenører, som beskæftiger sig
indenfor farmaceutisk- og bioteknisk industri

Tilmelding: Skriv til trox-dk@troxgroup.com. Du er først tilmeldt, når du
modtager en bekræftelsesmail fra os.

Antal pladser: Begrænset antal pladser. Først til mølle.

Pris: Gratis

Se programmet her  
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http://www.linkedin.com/company/10454637/
https://www.trox.dk:443/downloads/3bba3dc874d2bbfd/Seminar-om-ventilationsaggregater-i-Pharma-industrien.pdf
file:////tmp/trox-dk@troxgroup.com
https://www.trox.dk:443/downloads/3bba3dc874d2bbfd/Seminar-om-ventilationsaggregater-i-Pharma-industrien.pdf
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox/service-3c6ef28efe3e6765
https://www.trox.dk/service/trox-academy-8d1e2c54f6cb776c


VELKOMMEN TIL TROX ACADEMY

KURSUS - SEMINARER - EVENT

Motiverede og dedikerede ansatte er rygraden i en succesfuld virksomhed. Udnyt
ekspertisen hos TROX ACADEMY og kom på forkant med udviklingen i
ventilations- og klimateknologien.

Innovative løsninger og individuel rådgivning – TROX ACADEMY tilbyder ansatte en bred vifte
af seminarer i bestræbelserne på konstant at fremme udviklingen af kompetencer.
Skræddersyede events udbydes til forskellige målgrupper som arkitekter, konsulenter,
installatører og udstyrsproducenter. Her får de førstehånds oplysninger om tendenser og
udviklinger inden for bygningsteknik.

De mange seminarer, som TROX ACADEMY udbyder, er mere end bare et
uddannelseskoncept: I mere end seks årtier har vores kunder og samarbejdspartnere verden
over sat pris på de kompetencer og den integritet og stabilitet, der ligger i et samarbejde med
TROX. 

Du kan også trygt stole på TROX' visionære idéer og blive inspireret af vores evne til innovation.

TEKNOLOGI DER KAN OPLEVES

TROX ACADEMY

OVERSIGTER

EVENTS

TROX ACADEMY INTERNATIONAL

TROX GROUP
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https://www.trox.dk/trox-academy/trox-academy-fec2985b3b7f2293
https://www.trox.dk/trox-academy/events-6a5c84fef9dbf11b
https://www.trox.dk/trox-academy/trox-academy-international-650eaecfd0a9f598
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox/service-3c6ef28efe3e6765
https://www.trox.dk/service/trox-academy-8d1e2c54f6cb776c
https://www.trox.dk/
https://www.trox.dk/mytrox/kontakt-8a5b805b2578ad60
https://www.trox.dk/side-services/udgiver-fd71a2d51fd0037c
https://www.trox.dk/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-d84928b2cc6202d4
https://www.trox.dk/side-services/our-privacy-policy-cbf2a5819801056c
https://www.trox.dk/side-services/disclaimer-b30c79bfc568daa0
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