PRODUTIVIDADE
PODER DE COMPRA

Créditos pré-pagos de treinamento da Agilent

Planejar e preparar o orçamento pode ser um desafio quando o
assunto é treinamento. É por isso que oferecemos os créditos de
treinamento da Agilent, uma maneira melhor de trazer o treinamento
básico ao laboratório, já que a abordagem é:
CONVENIENTE Compre agora e use quando precisar
FLEXÍVEL

Utilize os créditos de treinamento a qualquer momento até
24 meses após a compra

COMPLETA

Selecione o treinamento para qualquer instrumento analítico
da Agilent para biociências e análises químicas
Escolha o método de treinamento que funciona melhor
para você

EFICAZ

Compre agora, use quando precisar
Os créditos de treinamento da Agilent são uma ótima maneira de investir
em treinamento sem ter que escolher datas, locais ou assuntos específicos.
Você pode adquirir créditos de acordo com a sua necessidade ou em
pacotes. Essa abordagem flexível para planejar e preparar o orçamento
significa que você será capaz de atender às necessidades de treinamento
sempre que elas acontecerem.

Um portfólio completo
de treinamento
O Centro de Treinamento Agilent
cobre uma ampla gama de
produtos e técnicas de aplicação.
O programa de créditos de
treinamento (Training Units)
oferece uma maneira rápida
e fácil de planejar o orçamento
em treinamentos.

Saiba mais e registre-se:
www.agilent.com/chem/
trainingunits ou www.
agilenttreinamento.com.br

Compre mais e economize

Por que escolher o treinamento da Agilent

Os créditos de treinamento da Agilent também são
uma escolha econômica. Quanto mais créditos você
adquirir de uma só vez, mais você economiza. Invista
em créditos suficientes para os próximos dois anos
e a economia pode ajudá-lo a adquirir cursos que
de outra forma não caberiam em seu orçamento.

O treinamento da Agilent foi desenvolvido para acelerar
a produtividade e aumentar o conhecimento no
laboratório. Oferecemos várias opções de treinamento
que podem ser adequadas às suas necessidades,
desde um treinamento formal em uma sala de aula da
Agilent, um treinamento personalizado em local de sua
escolha, até aplicações no seu laboratório. O programa
de créditos de treinamento (Training Units) da Agilent
simplifica o planejamento e a preparação de orçamento
– o seu investimento em treinamento retornará
rapidamente em ganhos de produtividade.

Entre em contato com o seu representante de vendas
da Agilent para obter mais informações sobre o
desconto de volume.
Os treinamentos da Agilent oferecem suporte a todo nosso portfólio de produtos:
hardware, software e instruções gerais sobre as práticas recomendadas para
uma ampla gama de aplicações.

Um investimento com retorno contínuo
Quer sua aplicação envolva LC (cromatografia líquida),
GC (cromatografia gasosa), MS (espectrometria de
massas), AA (absorção atômica), ICP (plasma acoplado
indutivamente), processamento de dados ou uma das
muitas outras tecnologias que a Agilent oferece, as
técnicas aprendidas no treinamento podem ajudar
você a reduzir erros e dificuldades na operação e no
preparo de amostras para obter níveis de desempenho
superiores aos que seriam obtidos sem o treinamento.
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O treinamento adequado leva rapidamente à maior produtividade e aumenta
o valor do seu investimento.

Dê o primeiro passo para obter maior produtividade.
Saiba mais sobre o programa de créditos de
treinamento de créditos de treinamento da Agilent:
www.agilent.com/chem/trainingunits ou
www.agilenttreinamento.com.br
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