Πώς να γίνετε KNX Partner

Εισαγωγή
Γινόμενοι KNX Partner και ως πιστοποιημένοι εγκαταστάτες KNX, θα θέσετε σίγουρα την επιχείρησή σας
στο προσκήνιο, εμφανιζόμενοι σε μία διεθνή ιστοσελίδα
την οποία επισκέπτονται χιλιάδες διεθνείς επισκέπτες
κάθε μήνα!
Διαφημιζόμενοι με αυτόν τον τρόπο, θα ανοίξετε το
δρόμο για πολλές νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή
σας. Ως KNX partner έχετε επίσης πρόσβαση σε
διαφημιστικό υλικό. Γινόμενοι KNX partner, αποκτάτε
πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με τους συναδέλφουςεγκαταστάτες.
Γίνετε μέλος της κοινότητας με περισσότερους από
32.000 partners σε περισσότερες από 115 χώρες σε
ολόκληρο τον κόσμο!

Πλεονεκτήματα γινόμενοι KNX Partner
Ένα πιστοποιητικό ορίζεται ως ένδειξη ποιότητας και αξιοπιστίας
Γινόμενοι KNX Partner, θα λάβετε ένα επίσημο
πιστοποιητικό στο όνομά σας, δίνοντας στους
πελάτες σας ένα καθαρό σημάδι της ποιότητας
της δουλειάς σας και της αξιοπιστίας που μπορούν να έχουν από την εμπειρία σας.

Ένα πολύτιμο προσόν για τις εταιρείες που επιθυμείτε να εργαστείτε
Ως επαγγελματίας, μπορεί να επιθυμείτε να
εργαστείτε ανεξάρτητα ή στις υπηρεσίες μιας
εταιρίας. Στη δεύτερη περίπτωση, όντας πιστοποιημένος Partner αποκτάτε ένα προσόν στις
συνεντεύξεις εργασίας ή όσο προσφέρετε τις
υπηρεσίες σας στην εταιρία.

Ένα βήμα εμπρός για περισσότερη εξειδίκευση
Χρήση του λογοτύπου KNX ως ορόσημο για την
Επιχείρησή σας
Ως ένδειξη ποιότητας, οι KNX Partners μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο KNX
στα -σχετιζόμενα με το KNX – προωθητικά ή
επαγγελματικά έγγραφα (επιστολές, φάκελοι
αλληλογραφίας, επαγγελματικές κάρτες, κλπ.).

Μια δωρεάν έκδοση του ETS Lite και μία ειδική
τιμή αναβάθμισης σε ETS Professional
Εγγραφόμενοι σε ένα ΚΝΧ Βασικό Σεμινάριο θα
λάβετε ένα κουπόνι για τη δωρεάν λήψη του λογισμικού ETS Lite (host-ID) (αξίας 100 €). Ακόμη,
μετά την επιτυχή συμπλήρωση των εξετάσεών
σας θα σας χορηγηθεί ένα δεύτερο κουπόνι για
έκπτωση 12,5 %, με το οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε την έκδοση Lite σε ETS Professional,
χαμηλώνοντας την αξία της επαγγελματικής
έκδοσης στα 700 € αντί για 900 €!

Το να είστε partner είναι ένα βήμα εμπρός για
περισσότερη προσωπική βελτίωση ή εξειδίκευση. Μπορείτε να αυξήσετε τη γνώση σας
παρακολουθώντας ένα ΚΝΧ Προχωρημένο
σεμινάριο ή ακόμη να συμμετέχετε σε ένα
ΚΝΧ σεμινάριο Εκπαιδευτών αν επιθυμείτε
να γίνετε ένας ΚΝΧ εκπαιδευτής για να προσφέρετε έμισθα τις υπηρεσίες σας, είτε για
αυτοαπασχόληση σε ένα πιστοποιημένο KNX
εκπαιδευτικό κέντρο.

Γίνεστε μέρος μιας παγκόσμιας οικογένειας
Το KNX δεν είναι μόνο το παγκόσμιο πρότυπο
για οικιακό και κτιριακό έλεγχο, αλλά είναι
επίσης ένας παγκόσμιος οργανισμός από KNX
Μέλη (κατασκευαστές), KNX Εκπαιδευτικά
Κέντρα, KNX Scientific partners (πανεπιστήμια/
σχολές), Userclubs (σύλλογοι) και πολλά ακόμη!

www.knx.org

Προωθήστε Διεθνώς την Επιχείρηση σας
Κερδίστε από τον αντίκτυπο του περιοδικού
KNX Journal, το οποίο διαβάζεται από περισσότερους από 80.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 115 χώρες, για να λάβουν τα τελευταία
νέα από το σύστημα KNX, τον οργανισμό, τα
προϊόντα, εκδηλώσεις, κλπ.

Επεκτείνετε την παγκόσμια προβολή σας μέσω
της ιστοσελίδας της KNX
Η εταιρία σας και τα στοιχεία επικοινωνίας
σας θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της KNX
International, ενώνοντας σας έτσι με έναν κόσμο
από περισσότερους από 32.000 partners σε
περισσότερες από 115 χώρες.

Γίνετε μέλος των Userclub (Σύλλογοι Χρηστών)
Γινόμενοι μέλοι στους συλλόγους KNX (KNX
userclubs) μπορείτε να μοιραστείτε τη δική σας
εμπειρία με την εμπειρία των άλλων χρηστών
KNX και να κερδίσετε με αυτόν τον τρόπο
πιθανές πληροφορίες και γνώση.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό KNX Award
Κάθε δύο χρόνια το KNX Award επιβραβεύει παγκοσμίως τα εξυπνότερα KNX έργα στον οικιακό και κτιριακό
έλεγχο, τα οποία διακρίνονται για την καινοτομία τους
και την τεχνολογική τους εξέλιξη. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για να συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό, ο
οποίος θα δείξει στον κόσμο του KNX την τεχνογνωσία
σας και το καλύτερό σας έργο!
www.knx.org/knx/knx-projects/knx-award-projects

Πώς θα γίνετε partner;
Για να γίνετε ένας πιστοποιημένος KNX Partner, υπάρχουν μόνο μερικά βήματα για να ακολουθήσετε:
1) Πρέπει να εγγραφείτε σε ένα από τα επίσημα Πιστοποιημένα ΚΝΧ Εκπαιδευτικά κέντρα
(www.knx.org/knx-partners/training-centres/list)

2) Παρακολουθήστε ΚΝΧ Βασικό Σεμινάριο εκπαίδευσης (40 ώρες)
3) Περάστε τη θεωρητική και πρακτική εξέταση με
ελάχιστη βαθμολογία 50 %

Πώς να προχωρήσετε;
η KNX Association θα θέσει στη διάθεσή σας στον
προσωπικό σας λογαριασμό του Online Shop τα εξής:
• Πιστοποιητικό KNX Partner
• Λογότυπο KNX Partner
• Εκπτωτικό κουπόνι, με το οποίο απολαμβάνετε μία
έκπτωση 12,5 % αγοράζοντας το ETS Professional
Θα συμπεριληφθείτε επίσης στη διεθνή βάση δεδομένων των partner, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της KNX Association (www.knx.org). Η εγγραφή στην
ιστοσελίδα της KNX ως Partner είναι δωρεάν.

Επικοινωνία/Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε με το Τμήμα KNX Certification μέσω:
Τηλ.: +32.2.775 85 90
Email: certification@knx.org

Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε επίσης:
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/about
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/joining

www.knx.org

1) Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο
KNX Online Shop: https://onlineshop.knx.org
2) Θα λάβετε ένα email με ένα σύνδεσμο για την ενεργοποίηση καθώς και το όνομα χρήστη
3) Θα βρείτε τον αριθμό πελάτη στο λογαριασμό σας.
Δώστε αυτόν τον αριθμό στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο πριν να συμμετάσχετε στο προγραμματισμένο σεμινάριο. Με την εγγραφή σας στο ΚΝΧ Βασικό
Σεμινάριο θα λάβετε μια δωρεάν άδεια για το ETS Lite
στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Online Shop!
Αν περάσετε τη θεωρητική και την πρακτική εξέταση,

Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο
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