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c.suite EVENT 2017

  

  

W dniach 5-7 września Alfaco Polska – dystrybutor kompleksowych rozwiązań HVACR – gościł,
ponad 30 klientów z całej Polski w Boszkowie na cyklicznym spotkaniu automatyków z sektora
HVAC – c.suite Event 2017. Oprócz bogatej części merytorycznej na uczestników czekały
również atrakcje „wysokich lotów” w postaci lotu w tubie aerodynamiczne. 
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c.suite Event, wcześniej 1Tool Event, to rozpoznawalna marka na mapie wydarzeń
dedykowanych automatykom HVAC w Polsce. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji
przedstawicieli Alfaco Polska oraz Carel. Dotyczyły one m.in. nowości: c.fi eld, czyli programu
do pomocy w rozruchu urządzeń dedykowanego dla serwisantów, jak również pGDX i
środowiska do programowania jego wyświetlacza.

  

  

c.suite Event pełni bardzo ważną rolę w umacnianiu więzi z partnerami. Dzięki niej mamy
możliwość nie tylko przekazywania wiedzy na temat najnowszych trendów dla branży HVAC,
ale również prowadzenia rozmów biznesowych w swobodniejszej atmosferze – mówi Leszek
Kunicki, Kierownik Działu Automatyki.

  

  

Po części oficjalnej przyszedł czas na integrację, podczas której przewidziano loty w tubie
aerodynamicznej w Lesznie. Kto nie marzył kiedyś o lataniu, po prostu zaprzeczeniu prawom
fizyki. Gogle, kask, kombinezon, szkolenie i wreszcie sztuka latania. Goście mieli możliwość
doświadczyć swobodnego unoszenia się w powietrzu do wysokości 11 m, obracania,
sterowania ciałem w szklanej tubie przy prędkości nawiewu 245 km/h.
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      RETAIL EVENT 2017    Duża dawka wiedzy i militarna integracja to podsumowanie kolejnego szkoleniaorganizowanego przez Alfaco pod hasłem: Retail Event 2017, które odbyło się w dniach 20-22września.      

      Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Dworku Stary Młyn w Strzeszynie, gdzie uczestnicyprzeszli szkolenie z rozwiązań układów CO2 wykorzystujących technologię DC inwerter.Zaprezentowane rozwiązania przeznaczone są zarówno dla agregatów transkrytycznych,wykorzystujących technologię DC jak i dla układów Booster. Przedstawiono również nowerozwiązanie poprawiające efektywność układów transkrytycznych CO2 – Ejector.    Prezentację poprowadzili: Michał Grabowski (Project Manager Refrigeration Department, AlfacoPolska), Marco Ferron (Sales Manager Refrigeration, Carel) oraz Matteo Dal Corso (ApplicationSpecialist, Carel).    Na uczestników spotkania czekały również niezapomniane atrakcje. Pierwszego wieczoru odbyłsię pokaz kuchni molekularnej, najbardziej spektakularnych efektów stosowanych wnowoczesnej, futurystycznej gastronomi oraz degustacja między innymi jadalnej ziemi,cappuccino pomidorowego, czy spaghetti buraczanego. Goście mieli również możliwość samiprzygotować potrawy wykorzystując np. ciekły azot.      
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      Drugiego dnia po intensywnym szkoleniu, uczestnicy przebrani w mundury wojskowe popłynęliamfi bią do Borne Sulinowo, miasta, które przez lata nie fi gurowało na mapach, a o jegoistnieniu wiedzieli tylko nieliczni. Był to punkt militarny wojsk niemieckich, a następnieradzieckich, po których został poligon i kwatery ofi cerów. Uczestnicy otrzymali zadanieodnalezienia drogi na poligon za pomocą GPS, gdzie czekała na wszystkich prawdziwa kuchniapolowa i militarna przygoda z czołgami. Wzniesienia, jazda po zmiażdżonych pojazdach, naukaprowadzenia czołgu, a nawet zerwanie gąsienicy to bilans militarnego Retail Event.      
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