Nexans® lança no Brasil a Nexans Academy®, plataforma de desenvolvimento
profissional online focada na excelência técnica em sistemas de cabeamento
Conteúdo disponibilizado apresenta o que há de mais atual em normas
e práticas de instalação de sistemas de energia e redes LAN
Agosto. São Paulo, Brasil - A Nexans Brasil apresenta a Nexans Academy, uma plataforma de certificação
online que ofertará ao mercado cursos de capacitação e programas de certificação técnica para profissionais
que atuam nos segmentos de redes e energia. Esses programas possibilitarão a estudantes, instaladores e
profissionais, conteúdos técnicos e exclusivos. Todos os cursos a serem disponibilizados diferenciam-se pela
personalização e adequação às configurações e necessidades do mercado brasileiro e às normas técnicas
locais.
A plataforma EAD da Nexans Academy contempla altos investimentos e esforços da equipe técnica, de
desenvolvimento, engenharia e dos especialistas para ofertar ao mercado uma metodologia diferenciada de
aplicação e ensino técnico, preço justo e acessível, que se alinham também às exigências normativas – tanto
globais quanto locais – e focam em preparar o profissional para que ele atinja o nível de excelência e
competência global do produto e tecnologia Nexans.
Todos os cursos serão desenvolvidos por especialistas renomados em cada segmento e especialização do
mercado de atuação Nexans no Brasil e serão desenvolvidos 100% online, permitindo ao profissional
desenvolver seu programa em qualquer local e a qualquer horário.
O EAD da Nexans Academy destaca-se pela alta qualidade de imagem, interatividade, disponibilidade, bem
como pelo conteúdo diferenciado e exclusivo, totalmente em português, desenvolvido por especialistas
nativos e de vasta experiência em implantação de sites LANs tanto no mercado local como internacional. Toda
a metodologia e o ciclo do Programa foram ajustados para compatibilizá-lo a todas as exigências da Norma
técnica brasileira no segmento, em sintonia integral, também, às principais regulações internacionais e as
especificidades – a adquiridas em projetos Nexans no Brasil -das configurações e demandas do mercado
brasileiro.
A Nexans Academy e sua plataforma EAD será apresentada nos dias 27 a 29 de agosto próximo, na Netcom
2019, em São Paulo, capital, no Expocenter Norte, pavilhão verde, no stand A30.
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