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Khóa học AMPACT 1 – 2 – 3 do NSP tổ chức và được TE hỗ  trợ hoàn toàn
miễn phí cho các đối tác của NSP tại thành phố Đà  Nẵng đã diễn ra từ ngày
27 – 31/10 vừa qua tại khách sạn Bamboo Green,  177 Trần Phú, Đà Nẵng.

  

Với  nội dung mang tính chuyên môn và thực tiễn, khóa học đã thu hút nhiều học
viên  đến từ các đối tác và khách hàng của NSP tại khu vực miền Trung cùng tham
gia.

  

Không  chỉ cung cấp cho học viên những kiến thức về tiêu chuẩn hệ thống cáp cấu
trúc,  kỹ năng thiết kế, thi công và xử lý vấn đề trong hệ thống cáp, khóa học
AMPACT  1 – 2 – 3 còn là cơ hội để NSP gặp gỡ các đối tác nhằm bồi đắp thêm tình
cảm và  gắn kết với khách hàng tại thị trường miền Trung.

  

Sau  khóa học này, một vài đối tác sẽ được chứng nhận chương trình ND&I (Nhà 
thiết kế & Lắp đặt hệ thống), được công nhận bởi TE Connectivity, có khả  năng thi
công những công trình hệ thống cáp cấu trúc của TE Connectivity và  được TE
Connectivity bảo hành 25 năm cho dự án.

  

NSP là đối tác đào tạo ủy quyền  của TE Connectivity tại thị trường Việt Nam,
thường xuyên tổ chức các khóa học  với mục đích cung cấp kiến thức về lắp đặt
theo tiêu chuẩn quốc tế.

  

Tham khảo chi tiết các khóa học  do NSP thường xuyên tổ chức tại đây .
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Các học viên tham gia khóa học đến từ nhiều đối tác của NSP tại Đà Nẵng  vàQuảng Nam  

Khóa học AMPACT 1 – 2 – 3 được thiết kế với thời lượng 5 ngày học, cung cấp chohọc viên những kiến thức về tiêu chuẩn hệ thống cáp cấu trúc
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