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KENNIS IS

KRACHT

WORD GECERTIFICEERD PROFIT EXPERT
“Kennis is kracht, maar kennis delen is vermogen. Vermogen om een glimlach op het gezicht van de 

vakman te toveren wanneer hij op basis van jouw advies de klus sneller en met een hogere kwaliteit 

klaart. Vermogen om het verschil te maken met het DHZ-kanaal, vermogen om klanten aan je te 

binden voor het leven.”

GOED ADVIES IS WAT DE VAKHANDEL 
ONDERSCHEIDT
De professionele vakhandel is met stip de 
belangrijkste schakel in kennisoverdracht aan de 
vakman. Daarbij is goed advies wat de vakhandel 
onderscheidt van webshops en doe-het-zelfza-
ken. Logisch dus dat we een speciaal programma 
hebben om die kennis zo goed mogelijk up-to-
date te houden.

EXPERT TRAINING: BRONS, ZILVER & GOUD 
ProFit biedt drie soorten training met een offi-
cieel certificaat. Met een certificaat op zak kent 
de wereld van het gatzagen voor jou geen gehei-
men meer. Zo weet je altijd voor elk materiaal het 
juiste type gatzaag te selecteren. Ook het advi-
seren van de juiste centreerboor is in één keer 
‘appeltje-eitje’. Welk toerental moet ik gebrui-
ken? Voor de klant een vraag, voor jou een weet! 

Wat?
 ProFit Expert Training

Voor wie?
 Medewerkers vakhandel

 Schapverantwoordelijken

Waarom?
 Officieel Certificaat op naam

 Goed advies maakt het verschil

TRAINING

World’s smartest hole saw system



CERTIFICATE

Profit Academy 
Veluwezoom 50
1327 AH Almere
+31 (0)36 521 8080 
academy@profitgatzagen.nl

PROGRAMMA

ZET DIE EXTRA STAP
Dus wil je een stap extra zetten in je persoonlijke ont-
wikkeling en het adviseren van jouw klant? Wil je met 
goed advies het verschil maken met DHZ en online? 
Schrijf je dan in voor onze expert training. Bij voltooiing 
ontvang je direct een officieel certificaat op naam.

PROFIT EXPERT ‘BRONS’
Online Training en Examen. Registreer je op de ProFit 
Academy Portal en doorloop de training en het exa-
men op het moment dat het jou het beste uitkomt. Bij 
een goed afgelegd examen ontvang je direct het ProFit 
Certified Expert Bronze certificaat.

De training plus examen duurt per module in totaal 
ongeveer 35 minuten. Er is keuze uit de volgende vier 
modules:

A.  ProFit Multi Purpose Familie; incl. Multi Purpose, 
Multi Purpose Long en Extra Long

B.  ProFit Metaalbewerking; inclusief Bimetal+,  
Bimetal Classic, HM Cutter en HM Endura 

C.  ProFit Diamant Familie; inclusief Diamond Dry  
en Concrete Light

D.  ProFit Clean Cut

INSCHRIJVEN
Het inschrijven voor de online training ‘Brons’ doe je 
door op onderstaande button te klikken, je wordt dan 
automatisch doorgelinkt naar onze trainingsportal 
voor registratie.

Schrijf je direct in  >
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PROGRAMMA

PROFIT EXPERT ‘ZILVER’
Training en Examen bij het ProFit Training Center 
in Almere. Naast theorie komt er in deze training de 
nodige praktijk aan bod. Zelf altijd al eens willen erva-
ren hoe het is om een dakdoorvoer te boren met onze 
MPXL? Dan is dit de training voor jou! Bij een goed 
afgelegd examen ontvang je meteen het ProFit Expert 
Silver certificaat.

De training plus examen is beschikbaar vanaf zes 
deelnemers en duurt per module in totaal een dagdeel 
(ook ’s avonds of in het weekend mogelijk). Er is keuze 
uit de volgende vier modules:

A.  ProFit Multi Purpose Familie; incl. Multi Purpose, 
Multi Purpose Long en Extra Long

B.  ProFit Metaalbewerking; inclusief Bimetal+,  
Bimetal Classic, HM Cutter en HM Endura 

C.  ProFit Diamant Familie; inclusief Diamond Dry  
en Concrete Light

D.  ProFit Clean Cut

PROFIT EXPERT ‘GOUD’ 
Training en Examen bij het ProFit Training Center in 
Almere. Alle modules uit het Silver-programma in één 
dag samengepakt! De training plus examen is beschik-
baar vanaf zes deelnemers en duurt twee dagdelen. 
Op verzoek kan deze training ook op eigen locatie 
plaatsvinden.

INSCHRIJVEN
Voor de training Zilver en Goud verzoeken wij je vrien-
delijk om even contact op te nemen. Wij zullen dan jul-
lie wensen op basis van team samenstelling, locatie en 
tijdstip doornemen. 


