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SUMMER TRAINING

E-COMMERCE

The beginning of the summer was marked by the
successful organization of one more ADIRA-training
course. ADIRA´S representative agent in South Korea,
who participated in the training course, revealed his
satisfaction with the event:
“It was a really good and constructive time to study
and learn about ADIRA machines. Based on this
training, I hope we can make our business more
successful in the Korean market.”
ADIRA counts on YOU for the next training course,
coming up in October 2015. If interested, please fill in
the application form.
Meanwhile, you can check the photos here, to get an
idea of (or remember) how it was.

During this period, you can always get personalised
help to find the ideal machine that suits your needs,
through our brand new platform: the
“E-Commerce/Machine Configurator”.
Try it here!

FORMAÇÃO DE VERÃO

Many European companies have an annual shut
down in Summer. Even though ADIRA closes for
summer holidays between the 10th and the 31st of
August, the company will have a team, especially
dedicated to answer you!
Direct phone:
00351 226 192 775
We are back in September with a busy agenda full of
surprises for our clients!

O início do Verão foi marcado pela organização de
mais um curso de formação técnica bem-sucedido.
O agente representativo da ADIRA na Coreia do Sul,
que participou na formação, mostrou-se satisfeito:
“Foi um período muito bom e construtivo para
aprender sobre as máquinas ADIRA. Espero que esta
formação venha a melhorar o sucesso do nosso
negócio no mercado coreano.”
A ADIRA conta com a SUA participação em futuras
formações. Pode inscrever-se já aqui.
Entretanto, veja aqui o álbum de fotografias para ficar
com uma ideia de como foi.
Estamos de volta em Setembro com uma agenda
repleta de actividades e novidades para os nossos
clientes!
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E-COMMERCE

Durante o Verão experimente também a nova
plataforma de configuração personalizada de
máquinas ADIRA. Experimente aqui!

DOING BUSINESS DURING SUMMER

EM SERVIÇO DURANTE O VERÃO
Tal como a maioria das empresas na Europa, a
ADIRA tem um fecho anual durante o Verão. Apesar
de encerrarmos para férias entre os dias 10 e 31 de
Agosto, continuamos, contudo, disponíveis com
uma equipa especialmente dedicada para responder
às suas necessidades.
Número de telefone direto:
226 192 775

