
“Vad händer om vi investerar i utbildningar till våra anställda och de lämnar oss?” En bättre fråga är: “Vad händer om vi 
inte utbildar våra anställda?”

Att teckna utbildningsavtal är ett smart sätt för företaget att säkra kompetensen hos medarbetarna. Ni kan skicka hur 
många anställda ni vill på utbildning, utan att det kostar något extra. Ni kan vidareutveckla personalen eller försäkra er 
om att den nyanställda alltid får en bra grundutbildning.

Utbildningsavtalet är ett partnerskap som företaget har med PLM Group som visar att företaget på allvar vill säkerställa 
att programmen används så effektivt som möjligt. Ni får all den senaste kunskapen och får stora möjligheter att ligga 
före era konkurrenter. Ett utbildningsavtal passar alla, både nya och existerande kunder.

  PLM Group erbjuder 3 olika Utbildningsavtal:
•  SolidWorks Professional - Detta avtal gäller schemalagda utbildningar i SolidWorks Professional Paketet

•  SolidWorks Premium - Detta avtal gäller schemalagda utbildningar i SolidWorks Premium och SolidWorks  
 Simulation paketet

•  Branschspecifika Utbildningar - Detta Utbildningsavtal är personligt och målet är att ge dig rätt  
 kompetens för din bransch, så att du får ut det mesta av SolidWorks. 

Utbildningsavtal
Få tillgång till våra schemalagda utbildningar



Få ut det bästa av din programvara och fördjupa dig i dina kunskaper. Med PLM Groups 
Utbildningsavtal kan du: 

• Konstruera bätt re produkter  
• Öka eff ekti viteten 
• Förbätt ra konstrukti onsfärdigheter
• Spara ti d och pengar

PLM Group Sverige AB
Stenfalksvägen 2
331 41 Värnamo
tel:+46 370 69 09 50
info@plmgroup.se
www.plmgroup.se 

”Det är smidigt att ringa och boka utbildning, känns väldigt tryggt och vi behöver inte 
tänka på vad varje utbildning kostar. Alla på PLM Group är trevliga och supporten är 
helt fantastisk !” 

Kitty Blixt – Ydre-Grinden AB 

Exempel: Företag utrustat med ett  
SolidWorks Professional utbildningsavtal 
och som har 2 st konstruktörer. Avtalet 
är då lönsamt redan eft er 2 grundkurser 
och en partmodellerings utbildning. All 
övrig utbildning under avtalets gilti ghet 
är besparingar för företaget.

  Besparingar

  Smidigt, enkelt och tryggt!


