PÁGINA INICIAL > SERVIÇOS > TROX ACADEMY > TROX ACADEMY

TROX ACADEMY
Uma troca aprofundada de experiências é cultivada pela TROX com seus clientes e parceiros
na TROX ACADEMY. TROX é um parceiro confiável em todo o ciclo de vida de um edifício, em
novas construções e renovação do edifício.
Nós oferecemos uma gama ampla e interessante de seminários. Os eventos são executados
pela TROX e especialistas de renome na área.
A TROX ACADEMY oferece aos seus funcionários em todo o mundo um conceito sistemático
de formação profissional, em um esforço para incentivar continuamente o desenvolvimento de
habilidades pessoais, profissionais e vendas.
Saber mais vale a pena - para você e para nós.

TECNOLOGIA QUE PODE SER EXPERIMENTADA
Em nossos eventos, juntamente com palestras especializadas, oferecemos-lhe a oportunidade de aprofundar o seu
conhecimento através da experiência prática. Em nossa sede, você tem a oportunidade de experimentar e
testemunhar em primeira mão a tecnologia inovadora da TROX. A turnê do nosso estúdio de fluxo de ar, em que
podemos demonstrar visualmente os diversos sistemas de ar que circulam, ou de nossa Central de Proteção contra
Incêndios vai fazer a sua visita uma experiência tecnológica real. Nossas palestras interativas sobre tópicos
especializados incluem muitos exemplos interessantes e demonstrações de produtos que ajudam a aprofundar o
conhecimento dos participantes no respectivo campo.
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TROX do Brasil Ltda.

Serviços online

Serviço de linhas diretas

 Consulta Status de Pedidos (My TROX NET)

Vendas no Brasil, Consultoria Técnica e
Atendimento ao Cliente

 TROX Academy

Telefone 11 3037 3900
 Seu parceiro para contato

WhatsApp 11 97395 1627
 Registro Chamados Online

Rua Alvarenga,
no. 2025 - Butantã
05509-005 São Paulo
Fone: (11) 3037-3900

Email trox@troxbrasil.com.br

Contato
*Assuntos relacionados a politica de privacidade de
dados pessoais, leia nossa Politica de Privacidade
ou envie e-mail para dpo-br@troxbrasil.com.br.

TROX NAS REDES SOCIAIS
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