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Mini MBA in Telecom »
Training Wray Castle
Avanseaza catre urmatorul
nivcl
Descarca brosura

Mini-MBA în telecomunicații este un curs de formare LIVE de
5 zile, care oferă cursanților toate informațiile și instrumentele
pentru a deveni viitorii lideri în industria telecomunicațiilor.
Este un curs non-tehnic, deci oricine se poate înscrie. Este
recomandat persoanelor care vizeaza un rol de
management/executiv. Află mai multe detalii » aici.

Sesiuni disponibile

In calitate de reprezentant oficial Wray Castle in Romania va
putem oferi un discount de 25%, respectiv 10% pentru
sesiunile din august, septembrie.

» Solicita o oferta

PROMO » Invata online, oricand, acum cu
20% Discount!
Inscrie-te la oricare din cursurile online disponibile la cerere pana

la 31 august si beneficiezi de un disocunt de 20%! Pentru a
aplica discountul, utilizeaza codul SUMMER22 la plasarea
comenzii.

» Lista cursuri disponibile

Certificari & Diplome Wray Castle
Pentru cei care doresc să își
demonstreze competența în
domeniul comunicațiilor mobile
Wray Castle oferă un program
de certificare în următoarele
specializări:

Cellular Radio Engineering
Core Network Engineering
LTE Engineering
5G Engineering

Programele oferă două niveluri de atestare a competențelor:
cerftificat și diplomă.

» Detalii certificari &
diplome

» Lista programe training

Fii la curent cu ultimele
promotii & noutati in
domeniu

Acceaza site-ul Tele Grup
Viziteaza magazinul online
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Servicii
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Fibra Optica
Cupru
Radio
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instalare

Reparatii & calibrari
Consultanta & proiectare
Implementare & Mentenanta
Inchirieri echipamente
Verificare autenticitate aparate
TeleGrup eLearning Center

Solutii Cablare AFL Energy
Solutie Data Centere
Solutie Suflat
Solutie FTTX
Solutie MTP/MPO
Solutie de inspectie & curatare
Solutie Wi-Fi

Contact

Social

Str. Episcopul Radu, nr. 8A, Sector 2, 020753, Bucuresti
Telefon: +40 21 318 7431
E-mail: vanzari@tele-grup.ro
Magazin online: www.pro-networking.ro

Acest newsletter a fost trimis catre {{contact.EMAIL}}.
Daca nu doriti sa mai primiti comunicari de marketing din partea noastra in viitor, va rugam sa folositi optiunea de
"Dezabonare". Va multumim
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