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Szanowni Państwo,

Działalność szkoleniowa odgrywa kluczową 
rolę w biznesie. To od wiedzy i profesjonalizmu 
pracowników oraz współpracujących z firmą 
wykonawców, zależy jakość obsługi Klienta. 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 
oraz w celu zapewnienia najwyższych standardów 
obsługi, wdrożyliśmy autorski program szkoleniowy. 
Szkolenia Caparol to cykl spotkań skierowanych 
do partnerów handlowych, wykonawców oraz 
sprzedawców współpracujących z naszą firmą. 
Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy na 
temat nowoczesnych technologii i materiałów 
budowlanych oraz podnoszenie standardów pracy 
i kwalifikacji uczestników rynku budowlanego.
Teoretyczno-praktyczny program składa 
się z różnorodnych bloków tematycznych, 
dostosowanych do potrzeb grup, biorących w nim 
udział. Poza zagadnieniami bezpośrednio związanymi 
z ofertą produktową Caparol, omawiane są 
kwestie dotyczące m.in. wsparcia marketingowego 
czy aktualnych przepisów prawnych. Istotnym 
elementem projektu jest prezentacja praktycznego 
wykorzystania produktów marki Caparol. 
Szkolenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy 
posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne 
i teoretyczne. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom 
ukończenia szkolenia Caparol.

Z wyrazami uznania, 

Waldemar Pilczek 
Dyrektor Handlowy

Monika Balińska 
Dyrektor Marketingu



Liczba uczestników: maks. 25 osób
Grupa docelowa:  wykonawcy
Przewidywany czas trwania: szkolenie dwudniowe 
I dzień: 11:00 – 18:00 + godzinna przerwa na lunch
II dzień:  9:00 – 15:00 + lunch na zakończenie 

spotkania

Terminy szkolenia:
14–15 stycznia 
28–29 stycznia 
04–05 lutego 
18–19 marca

Koszt uczestnictwa: 120 PLN netto

SEMINARIUM SYSTEMY OCIEPLEŃ

SZKOLENIE

PRAKTYCZNE

Opis szkolenia:
Seminarium dla wykonawców i malarzy. Spotkanie 
jest okazją do wymiany wiedzy na temat 
nowoczesnych produktów i technologii izolacyjnych 
oraz prawidłowego wykonawstwa w zakresie 
termoizolacji budynków. Szkolenia przeznaczone są 
dla firm budowlanych działających w szczególności 
na rynku domów jednorodzinnych oraz partnerów 
handlowych zaangażowanych w realizację projektów 
budowlanych.

Tematy szkolenia:
• Ocieplenia – wymagania norm prawnych
• Profesjonalne wykonawstwo
•  Ocieplenia od A do Z – łączniki, ogień, termika, 

akustyka
• Przykłady praktycznego zastosowania
• Najczęściej popełniane błędy i ich naprawa
• Prawidłowe rozwiązania wykonawcze
• Problemy grubych izolacji
• Przetargi i obmiary
•  Rola ociepleń i szanse wykonawców
• Szansa dla oszczędnych – Carbon
• Przepisy po roku 2020

NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE  
I SYSTEMY OCIEPLEŃ
SEMINARIUM DLA WYKONAWCÓW

Ekspert w kategorii nowoczesnych systemów ociepleń. W firmie 

Caparol od 2000 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli wszystkich 

szczebli zarządzania w punktach sprzedaży produktów Caparol. 

Włodzimierz Krupa
Dyrektor Techniczny Caparol

NASZ EKSPERT: 

Opis szkolenia:
Seminarium przygotowane specjalnie dla 
profesjonalnych wykonawców i malarzy, 
którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz 
podnieść kwalifikacje w zakresie wykończenia 
powierzchni w budownictwie. Szkolenie prowadzą 
wykwalifikowani trenerzy Caparol posiadający 
przygotowanie praktyczne i merytoryczne.

Tematy szkolenia:
• Farby wewnętrzne
 – farby lateksowe
 – farby akrylowe
 –  farby specjalne (farby ekologiczne, farby 

elastyczne, farby strukturalne)
• Farby fasadowe
 – silikonowe (technologia NQG)
 – silikatowe (technologia NQG)
 – farby akrylowe
 –  farby specjalne (farby elastyczne, farby 

wypełniające rysy)
• Techniki dekoracyjne
 – Arte-Lasur na różnych podłożach
 – VarioPutz
 – Metallocryl w różnych wariantach
 –  Lazury na podłożach strukturalnych, w wersji 

mineralnej i dyspersyjnej
 – Tapety – Capaver, Fantastic Fleece
 – Stiuki mineralne i dyspersyjne
• DISBON – ochrona i naprawa betonu
– niskoemisyjne żywice epoksydowe
– systemy balkonowe
– systemy przemysłowe z antypoślizgiem

PRODUKTY 
I TECHNOLOGIE 
CAPAROL  
WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW

SEMINARIUM DLA WYKONAWCÓW 

SZKOLENIE

PRAKTYCZNE

Liczba uczestników: maks. 25 osób
Grupa docelowa:  wykonawcy
Przewidywany czas trwania: szkolenie dwudniowe 
I dzień: 11:00 – 18:00 + godzinna przerwa na lunch
II dzień:  9:00 – 15:00 + lunch na zakończenie 

spotkania

Terminy szkolenia:
30-31 stycznia 
11-12 lutego 
25-26 lutego

Koszt uczestnictwa: 120 PLN netto

Ekspert w kategorii farb. W firmie Caparol od 1995 roku. 

Zarządza informacją techniczną produktów. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla 

przedstawicieli wszystkich szczebli zarządzania w punktach 

sprzedaży produktów Caparol.

NASI EKSPERCI: 

Michał Paetz
Senior Product Manager

Zajmuje się testowaniem nowych produktów. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych dla 

wykonawców. W Caparol Polska pracuje od ponad 13 lat.

Arnold Pikos
Kierownik Pracowni Technicznej



Opis szkolenia:
Seminarium dla nowych partnerów handlowych oraz 
sprzedawców. Celem szkolenia jest dostarczenie 
specjalistycznej wiedzy o ofercie produktowej 
Caparol. Podczas warsztatów skupiamy się przede 
wszystkim na zagadnieniach teoretycznych. 

Tematy szkolenia:
•  Farby wewnętrzne
 –  farby lateksowe
 –  farby akrylowe
 –  farby specjalne (farby ekologiczne, farby 

elastyczne, farby strukturalne)
•  Farby fasadowe
 –  silikonowe (technologia NQG)
 –  silikatowe (technologia NQG)
 –  farby akrylowe
 –  farby specjalne (farby elastyczne, farby 

wypełniające rysy)
•  ETICS 
•  DISBON
 –  niskoemisyjne żywice epoksydowe
 –  systemy balkonowe
 –  systemy przemysłowe z antypoślizgiem
 –  techniki dekoracyjne na posadzki
•  Efekty dekoracyjne
 –  Arte-Lasur
 –  VarioPutz
 –  Metallocryl
 –  Lazury na podłożach strukturalnych

SEMINARIUM DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH 

SZKOLENIE

TEORETYCZNE

PRODUKTY 
I TECHNOLOGIE 
CAPAROL
WARSZTATY DLA NOWYCH 

PARTNERÓW HANDLOWYCH

•  Wsparcie marketingowe
•   ColorExpress

Liczba uczestników: maks. 20 osób
Grupa docelowa:   partnerzy handlowi
Przewidywany czas trwania: szkolenie dwudniowe 
I dzień: 11:00 – 18:00 + godzinna przerwa na lunch
II dzień:  9:00 – 15:00 + lunch na zakończenie 

spotkania
Terminy szkolenia:
21–22 stycznia 
04–05 marca
Koszt uczestnictwa: 120 PLN netto

Ekspert w kategorii nowoczesnych systemów ociepleń. W firmie 

Caparol od 2000 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli wszystkich 

szczebli zarządzania w punktach sprzedaży produktów Caparol. 

Włodzimierz Krupa
Dyrektor Techniczny Caparol

NASI EKSPERCI: 

Ekspert w kategorii farb. W firmie Caparol od 1995 roku. 

Zarządza informacją techniczną produktów. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla 

przedstawicieli wszystkich szczebli zarządzania w punktach 

sprzedaży produktów Caparol.

Michał Paetz
Senior Product Manager

DISBON –  
OCHRONA  
I NAPRAWA BETONU
WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW

Opis szkolenia:

Seminarium dla wykonawców i malarzy. Uczestnicy 

otrzymują szczegółowe informacje o systemach 

posadzkowych Disbon oraz profesjonalnej ochronie 

betonu. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani trenerzy 

Caparol posiadający przygotowanie praktyczne 

i merytoryczne. 

Tematy szkolenia:

• Naprawa i ochrona betonu 

 – naprawa z reprofilacją żelbetu 

 – powłoki ochronne

 – laserunki i hydrofobizacje

• Posadzki żywiczne, epoksydowe i poliuretanowe

• Systemy balkonowe

• Hydroizolacje bitumiczne

• Powłoki do oczek wodnych i basenów

•  Posadzki epoksydowe i poliuretanowe dekorowane

•  Systemy naprawcze i powłoki poliuretanowe

•  Systemy dekoracyjne do pomieszczeń 

reprezentacyjnych

SEMINARIUM DISBON

SZKOLENIE

PRAKTYCZNE

Liczba uczestników: maks. 25 osób

Grupa docelowa:   wykonawcy 

 partnerzy handlowi

Przewidywany czas trwania: szkolenie jednodniowe 

I dzień: 11:00 – 18:00 + przerwa na lunch

Terminy szkolenia:

18 lutego   wykonawcy

19 lutego   wykonawcy

25 marca   partnerzy handlowi

Koszt uczestnictwa: 60 PLN netto

Ekspert w kategorii produktów Disbon. Posiada tytuł mistrza 

w rzemiośle Malarz Tapeciarz oraz wieloletnie doświadczenie 

w zakresie prowadzenia szkoleń praktycznych. W Firmie Caparol 

Polska pracuje od 2010 roku.

Janusch Gonsiorczyk
Specjalista ds. Zastosowań Produktów

Zarządza działem grupy produktów do naprawy i ochrony 

betonu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń 

z produktów Disbon. W firmie Caparol Polska pracuje od 8 lat.

NASI EKSPERCI: 

Marek Niańkowski
Kierownik Grupy Produktów Disbon



Ekspert w kategorii nowoczesnych systemów 

ociepleń. W firmie Caparol od 2000 roku. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia 

szkoleń dla przedstawicieli wszystkich szczebli 

zarządzania w punktach sprzedaży produktów 

Caparol. 

Włodzimierz Krupa
Dyrektor Techniczny Caparol

Ekspert w kategorii farb. W firmie Caparol od 

1995 roku. Zarządza informacją techniczną 

produktów. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli 

wszystkich szczebli zarządzania w punktach 

sprzedaży produktów Caparol.

Michał Paetz
Senior Product Manager

Zarządza działem grupy produktów do naprawy 

i ochrony betonu. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie szkoleń z produktów Disbon. W firmie 

Caparol Polska pracuje od 8 lat.

Marek Niańkowski
Kierownik Grupy Produktów Disbon

Ekspert w zakresie pokazów praktycznych oraz 

opracowywania receptur kolorystycznych. W Caparol 

Polska pracuje od 9 lat.

Adam Nowak
Specjalista ds. Zastosowań Produktu

Ekspert w kategorii produktów Disbon. Posiada tytuł 

mistrza w rzemiośle Malarz Tapeciarz oraz wieloletnie 

doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń 

praktycznych. W Firmie Caparol Polska pracuje od 

2010 roku.

Janusch Gonsiorczyk
Specjalista ds. Zastosowań Produktów

Zajmuje się testowaniem nowych produktów. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia 

zajęć praktycznych dla wykonawców. W Caparol 

Polska pracuje od ponad 13 lat.

Arnold Pikos
Kierownik Pracowni Technicznej

NASI EKSPERCI

Imię i nazwisko uczestnika:  

Nazwa seminarium:  

Termin seminarium:  

Nazwa i dokładny adres instytucji zgłaszającej:  

 

Telefon:  

Faks:  

e-mail:  

OŚWIADCZENIE 

Deklarujemy zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniu naszego ww. Przedstawiciela. Po otrzymaniu e-mailem potwierdzenia rejestracji uczestnika, które 
nastąpi ze strony Caparol Polska najpóźniej na 7 dni przed planowanym szkoleniem, upoważniamy Caparol Polska do wystawienia faktury bez naszego 
podpisu. Minimalna ilość uczestników szkolenia wynosi 15 osób, maksymalna 25. Należność z tytułu uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia)

 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt) – dotyczy szkolenia Disbon

proszę zaznaczyć właściwą kwotę.

Kwotę przelejemy w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, na rachunek bankowy:*

Caparol Polska Sp. z o.o. 
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa; 

NIP: 951-00-29-823 
w Banku PEKAO SA, rach. nr 22 1240 6003 1111 0000 4941 8378

Tytuł przelewu: Udział w Seminarium 

Faktura zostanie wystawiona najpóźniej 7 dni po otrzymaniu płatności. 
Dane do wystawienia faktury: 

Podpis i pieczęć Podpis i pieczęć 

Głównego Księgowego Dyrektora / Prezesa Zarządu 

WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES: SZKOLENIA@CAPAROL.PL  

LUB FAKSEM POD NUMER: 44 731 45 46

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w seminarium organizowanym przez Caparol Polska

* jedynie uiszczenie należności jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu



Akademia Caparol

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
INFOLINIA: 22/544 20 44
tel. 22/544 20 40, fax: 22/544 20 41
e-mail: info@caparol.pl 
www.caparol.pl

Szkolenia Caparol odbędą się w Hotelu Wodnik
Słok k. Bełchatowa, 97-400 Bełchatów
www.hotel-wodnik.com.pl/pl/kontakt
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: N 51º16’47.00’ E 19º21’49.00’
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