TÜV Rheinland participarà en el II Aniversari de la
inauguració de l'Edifici CATT Gremi de Badalona
6/06/2014, Badalona

TÜV Rheinland participarà en una de les activitats que ha organitzat AEMIFESA per celebrar el II
Aniversari de la inauguració de l'Edifici CATT Gremi al Parc Comercial de Montigalà de Badalona.
Aquest acte ha estat organitzat pel Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord i el Maresme (AEMIFESA) i
l'empresa CSI Central de Subministraments.
A aquest acte, anomenat "Jornada d'Estiu", s'han convidat a totes les empreses instal·ladores associades
i als alumnes de tots els cursos que han impartit durant l'any acadèmic 2013-2014 que finalitza aquest
mes de juny.
L'acte es celebrarà el proper 18 de juny de 9h a 20h, en un espai de 3.000m2 format per carpes
individuals on es podran mostrar productes i serveis, amb la finalitat com a expositors d'arribar a acords
comercials amb descomptes únics per a aquesta jornada.
Durant tot el dia i de forma gratuïta, s'oferirà als assistents un seguit d'aperitius, es sortejaran regals i
finalment es lliuraran diplomes de final de curs a tots els alumnes. També s'amenitzarà la jornada amb la
impartició de diverses xerrades tècniques d'actualitat.
L'objectiu de la jornada és ajudar les empreses instal·ladors a cercar novetats i nous serveis, i als
expositors facilitar un canal de promoció excepcional

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d'inspecció independents , fundat fa més de 140 anys. El
grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de més de 1,6 mil
milions d'euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat, l'eficiència i la seguretat de les
persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l'equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda a donar
forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten les persones en una àmplia gamma de
carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa global de laboratoris
aprovats, proves i centres d'educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland ha estat un membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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