Yüksek Kaliteli Pasif Ev İnşası ConClip
Pasif Ev, Avrupa’nın lider bina teknolojisidir ve günümüze
kadar gerçekleştirilen 30.000 yapı ile dünyadaki en hızlı
büyüyen performans standardını oluşturur. Pasif evler,
enerji giderlerinden tasarruf etmenizi sağlar ve çevre
dostudur, aynı zamanda mekân sakinlerinin sağlıklarına
yönelik ekstra faydalar sunar. Pasif Evin başarısına
karşın, bu yeni yapı teknolojisi, 3 ciddi sorun ile karşı
karşıyadır:
Pasif Ev İnşası Kalitesi
Pasif Ev inşasında uygulanan teknolojik çözümlerin
yenilikleri sayesinde, Pasif Evlerin inşasında ve son
işlemlerinde inşaat kusurları had safhadadır. ConClip,
Pasif Ev inşasının önemli inşa konularına nokta atışı
yapar ve ilgili Pasif Ev inşaat unsurlarının uygulama
detaylarını belirleyerek ivedi çözümler sunar.

Ustalar ve Şantiye Amirleri için Eğitim
İkinci bir zorluk ise, doğru pasif ev inşası konusunda
eğitim almış ustaların ve şantiye amirlerinin
bulunmamasıdır. ConClip, kısa ve çok dilli eğitim video
klip serileri aracılığıyla (ConClips) ustalar ve şantiye
amirleri için cep telefonu üzerinden inşaat bilgi-becerisine
çabuk ve kolay erişim sunar.
Tek bir Avrupa kalite standardı
Pasif Ev için üçüncü bir zorluk da, Avrupa’da Pasif Ev
inşasında görülen farklı kalite standartları seviyeleridir.
ConClip, Avrupa çapında mesleki eğitim ve ileri eğitim ile
uluslararası olarak uygulanabilecek olan ve ilave ücret
olmadan ConClip web sitesinden 8 farklı dilde erişim
sağlayan bir format sunarak, Avrupa’nın on yapı
kuruluşunun uzmanlığını tek bir odak noktasında birleştirir.

Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir. Bu yayın [iletişim], yalnızca sahibinin görüşlerini yansıtmakta olup, Komisyon,
işbu yayında var olan bilgilerden elde edilebilecek herhangi bir kullanımdan dolayı sorumlu tutulamaz.

ConClip Partner

Pasif Ev İnşası için Ücretsiz Online Eğitim Platformu
www.conclip.eu

ConClip, Pasif Ev İnşası için
size ilave bilgi-beceri sunuyor.
Üstelik cep telefonunuzda!

Ustalar ve Şantiye Amirleri:
ConClip video klipleri, Pasif Ev İnşası için size ilave
bilgi-beceri sunuyor. Üstelik cep telefonunuzda!

Eğitmenler:
ConClip video klipleri, yüksek kaliteli Pasif Evlerde
eğitim için size yeni bir etkili öğretme yaklaşımı
sunuyor!

Yapı Şirketleri:
ConClip video klipleri, ustalar için yeni beceriler ve
Pasif Evlerin inşa kalitesini artırmak için modern bir
yaklaşımı sağlıyor!

ConClip - İnşa İşinde Yeni bir Kalite
Pasif Ev, inşa işinde yeni bir kalite
gerektirmektedir. ConClip, önemli inşa
konularına nokta atışı yapar ve uygulama için
ivedi çözümler sunar.
ConClip - Ustalar için Yeni Beceriler
Ustalar, Pasif Ev teknolojilerini uygulamak için
ilave becerilere ihtiyaç duyar. ConClip, ilgili inşa
bilgi-becerisine çabuk ve kolay erişim sağlar.
ConClip - Ortak Avrupa Yaklaşımı
Pasif Ev inşası, ortak bir Avrupa yaklaşımı
gerektirmektedir. ConClip, Avrupa’nın on yapı
kuruluşunun uzmanlığını tek bir odak noktasında
birleştirir.

Pasif Ev İnşası için Ücretsiz
Online Eğitim Platformu
Yeni ConClip Platformu www.conclip.eu, Pasif Ev
inşası için video klipli ücretsiz online eğitim
platformudur. Burada, işiniz için gerekli olan
ConClip’ler için arama yapabilir, seçim yapabilir,
klipleri görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
ConClip, ConClip Platformu için hâlihazırda ilk çok
dilli video klip serisini geliştirmektedir. İlk ConClip
serisi, 2015 baharında tanıtılacak ve kamuya
sunulacaktır. Bilgi almak ve ilk ConClip’ler
platformda kamu kullanımına açıldığında ilk olarak
öğrenmek için www.conclip.eu adresindeki
bültenimize üye olun!

✃
- Bize Katılın!
Yapı sektöründeki pay sahipleri ve aktörler,
ConClip projesine katılmaya ve girişimden fayda
elde etmeye davet ediyoruz.
Pasif Ev inşasında Avrupa kalitesi amacına ulaşma
noktasında önemli bir rol sahibi olacaksınız.
Bilgi yayma desteği alacak ve projenin çok dilli
video kliplerinin kullanımında pay sahibi
olacaksınız.
Potansiyel Ortaklar:
• Yapı/inşaat sektöründeki karar mercileri ve pay
sahipleri
• İnşaat/yapı sektöründeki eğitmenler
• Pasif Ev konusuna ilgi duyan gruplar

Lütfen www.conclip.eu üzerinden doğrudan ConClip ile
iletişime geçin veya aşağıdaki formu doldurun. Size
derhal dönüş yapacağız.
ConClip hakkında bilgi almak istiyorum. Lütfen benimle
iletişime geçin.
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Kuruluş

E-posta
Lütfen ConClip, Webgasse 29/3, 1060 Vienna, Austria adresine gönderin

