Pacote de Inscrições como Solução para Treinamento de Funcionários
O pacote de inscrições visa proporcionar vantagem competitiva e impulsionar a produtividade
industrial por meio da disseminação do conhecimento técnico, através da participação no
Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção – CONAEND 2018
O CONAEND 2018 traz como tema: O Conhecimento e a Inovação transformando a inspeção, e
com este foco reunirá os mais importantes players do mercado para possibilitar discussões
que proponham novas soluções, aprimoramento e novas oportunidades de negócios, reunindo
diferentes setores industriais e temas como: Ensaios Não Destrutivos e Inspeção na
Fabricação, Construção, Montagem e Inspeção em Serviço, Manutenção, Integridade e
Extensão de Vida Útil de Equipamentos e outros relacionados às atividades da Abendi.
A programação contará com sessões especiais, mesas redondas, apresentações de trabalhos
técnicos (oral e pôster), além de uma exposição de produtos e serviços voltados para End e
Inspeção.
Conheça as vantagens para a sua empresa:








Inscrições com valores diferenciados;
Período de 3 dias de evento e carga horária diária de mais de 8 horas
Transferência de conhecimento técnico;
Trabalhos técnicos disponíveis para download;
Material e atestado de participação no evento
Networking com profissionais dos segmentos
Acesso às principais pesquisas (em andamento) nas áreas de End & Inspeção e outros
segmentos.

Responsabilidade social
As empresas participantes serão incluídas no programa social “Adote um aluno” que visa
preparar os jovens estudantes para enfrentar os principais desafios industriais. Os alunos
receberão bolsas integrais para participar dos três dias do evento para aprimorar seus
conhecimentos técnicos e compreender os desafios da indústria.
Inscrição por grupos de funcionários no evento
A cada cinco inscritos serão concedidas duas bolsas para estudantes, que poderão ser
indicados pela própria empresa ou selecionados dentro das universidades participantes do
evento.
Grupos de 5 a 10 funcionários

Desconto de 10%

Grupos de 10 até 20 funcionários
Grupos acima de 20 funcionários

Desconto de 15%
Desconto de 20%

Saiba como formar o grupo de funcionários para sua empresa entre em contato
conosco através do e-mail: eventos@abendi.org.br

