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Serwis floty samochodów osobowych i dostawczych
– szkolenie na managerów aut firmowych
W dniach od 5 do 7 października br. odbędzie się w Białce Tatrzańskiej ogólnopolskie szkolenie
Fleet Management Training, którego tematem przewodnim będzie „Serwis floty samochodów
osobowych i dostawczych”. Szkolenie dedykowane jest managerom aut firmowych, którzy
zarządzają flotą samochodową w firmach.
Podczas tegorocznej edycji szkolenia, doświadczeni prelegenci i eksperci rynku motoryzacyjnego
skupią się na tematyce związanej z serwisowaniem floty samochodów, zarówno osobowych, jak i
dostawczych, w MŚP.
O doborze samochodu użytkowego do profilu działalności, parametrach technicznych samochodu i
gwarancji na podwozie oraz zabudowę – opowie Roman Świderski, kierownik produktu wynajem
średnioterminowy z firmy Express. Bardzo ciekawie zapowiada się także wykład Juranda Filipczyka,
dyrektora zarządzającego centrum technicznym w firmie Masterlease - na temat dostępnych form
serwisowania floty samochodów osobowych i dostawczych. Natomiast Ernie Greszta - regional
insurance manager for Central Europe & Asia z firmy Lease Plan Fleet Management opowie o
ubezpieczeniach komunikacyjnych dla dużych flot samochodowych, jak również o potrzebach
prewencji oraz doborze partnera w zarządzaniu naprawami w przypadku wysokiego udziału
własnego lub braku AC. Wykład Piotra Grzybowskiego - aftersales fleet managera z General Motors
Poland - o programach serwisowych dla flota samochodowych zainteresuje niewątpliwie każdego
managera aut firmowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także od Adama Karpińskiego dyrektora zarządzającego w firmach Motointegrator Flota i Grupie Inter Cars, jakie zmiany w
standardach obsługi klientów flotowych zostały aktualnie wprowadzone do warsztatów
niezależnych. Dodatkowo, przedstawiciele z firmy Shell – partnera głównego szkolenia – opowiedzą
o efektywnym zarządzaniu gospodarką paliwową.
Na uczestników szkolenia, jak co roku czeka wiele atrakcji, w tym także i możliwość wzięcia udziału
w konkursie – „Test Nowego Tiguana”. Ponadto, podczas Fleet Management Training będzie miała
miejsce prezentacja najnowszych modeli samochodów marek m.in.: Citroën, DS, Hyundai, Peugeot,
Renault, VW, które niewątpliwie dedykowane są polskim flotom. Zaprezentowane zostaną także
produkty i usługi flotowe firm, m.in.: Carefleet, Express, Motointegrator Flota czy First Stop.
Fleet Management Training – to ogólnopolskie szkolenie dla managerów zarządzających flotą
samochodową w firmach, organizowane corocznie przez Fleet Meetings – wydawcę magazynu
„Fleet” i serwisu informacyjnego www.fleet.com.pl.
Tegoroczne szkolenie Fleet Management Training odbędzie się w położonym u podnóża Kotelnicy w hotelu Bania Thermal & Ski, w malowniczej Białce Tatrzańskiej. Zapraszamy!
Szczegóły dot. szkolenia (oraz formularz zgłoszeniowy) dostępne są na stronie: www.fleet.com.pl
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