Woody Bygghandel fortsätter sin digitala utbildningssatsning och släpper nu ytterligare tolv kostnadsfria proffsutbildningar.
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Woody satsar på proffsen och lanserar 12
nya kurser för hantverkare
Frivilligkedjan Woody Bygghandel fortsätter sin digitala utbildningssatsning
och släpper nu ytterligare tolv proffsutbildningar inom allt från golvläggning
och fönstermontering till material- och maskinkunskap. Målet är att hjälpa
kunderna att göra sina byggprojekt enklare, roligare och mer
kostnadseffektiva.
Digital lärportal med kostnadsfria utbildningar
Woody lanserade nyligen den digitala utbildningskanalen Woody Akademin,
en lärportal med utbildningsmaterial för alla som är kunder hos kedjan och

vill bygga på sin kunskap. Materialet är utformat tillsammans med
produktleverantörerna och består av lättillgängliga och kostnadsfria kurser i
form av e-learnings innehållande filmer, guider, hållbara val, tips, tjänster,
monteringsanvisningar och nyheter.
- Woody Akademin är en av många metoder som vi använder för att dela med
oss av vår kunskap och stärka proffsen. Vi vill hjälpa våra kunder genom hela
projektet. Genom våra proffsutbildningar får våra kunder verktygen som
hjälper dem att göra ett ännu bättre jobb, vilket i sin tur förhoppningsvis
leder till ännu fler uppdrag, förklarar Mikael Tykesson, försäljnings- och
marknadschef på Woody Bygghandel.

Tolv nya kurser
Den 15 oktober släpps tolv nya proffsutbildningar i Woody Akademin.
Kurserna finns tillgängliga för alla som är kunder med inloggning på Woodys
hemsida.
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Svenska fönster – Fönstermontering för Proffs
Elitfönster – Bli kunskapsproffs på Elitfönster
NorDan – NorDans fönsterskola
Bjelin – Utbildning i framtidens golv
Ljungberg Fritzoe – Produktegenskaper för Plywood och OSB
Bo Andrén – Grundläggande skivskola
TECCA fd, T-Emballage – Hållbart byggande med Teshell
Norgips – Gipsskolan
Fresh – Freshs klimatskola
Prästängen – Subfloor golvregelsystem
Bosch – Produktutbildning maskiner och tillbehör
Monier – Produktskola tegeltak

Vill du veta mer?
Kontakta:
Mikael Tykesson, försäljnings- och marknadschef, Woody Bygghandel AB
mikael.tykesson@woody.se 070-215 75 37
Charlotta Fredenberg, utbildningsansvarig, Woody Bygghandel AB
charlotta.fredenberg@woody.se 072-077 95 42

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med drygt 6
miljarder i omsättning och fler än 90 anläggningar som har ett tydligt fokus
på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala
entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö
och utbildning. Mer info på www.woody.se.
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