Intresseanmälan!

Inbjudan

utbildning@biometria.se

Information om Prima/Sekunda
- Ny kvalitetsklassning av massaved från 1 augusti 2019

Vi erbjuder flera olika informationsträffar där vi berättar om Prima/Sekunda.
Information samt det presentationsmaterial som används vid informationsträffarna
finns även på webbsidan www.primasekunda.se.

Allmän information om Prima/ Sekunda
Dessa träffar riktar sig t.ex. till virkesinköpare, produktionsledare,
transportledare m.fl. Information om det nya klassningssystemet Prima/Sekunda med
syfte att skapa en god förståelse samt att ge bra förutsättningar för dialog med era kontakter som t.ex. virkessäljare, maskinförare, transportörer m.fl.

Var och när?

Under våren och försommaren kommer vi att erbjuda flera informationstillfällen spridda
över hela Sverige. Vi återkommer inom kort med platser och datum för dessa tillfällen.

Innehåll och kostnad

Du får två timmars information om Prima/Sekunda och kostnaden är 500 kr/person inkl.
lunch (300 kr/person utan lunch och om kunden står för lokal).
Priserna är angivna exklusive moms.

Webbutbildning
Här riktar vi oss främst till entreprenörer och transportörer men utbildningen är öppen
även för inköpare samt produktions-/transportledare och
andra som vill ta del av informationen den här vägen.
Webbutbildningen är under framtagande och kommer att genomföras genom självstudier med instuderingsfrågor och exempel samt möjlighet att avlägga ett test där man kan
kontrollera att man har tagit till sig informationen.
Utbildningen kommer även att vara möjlig att gå efter den 1 aug.
Kostnaden kommer att vara 300 kr/person (exkl. moms).

Läs vidare om våra andra informationstillfällen
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Information om Prima/Sekunda
med fältbesök
Biometria erbjuder två olika koncept där fältbesök ingår och där genomförd
webbutbildning är en fördel.

Halvdagsutbildning med fältbesök (där det finns virkestravar)
Kostnad 500 kr/deltagare (exkl. moms). Ca 10 personer per tillfälle och max 15.
Genomförd webbutbildning är en fördel.

Fältbesök i skogen hos avverkningslag – halvdag
Kostnad 4 000 kr/tillfälle (Max 2 maskinlag.)

Information om Prima/Sekunda kombineras med genomgång av sortimentsbestämmelser
för övriga sortiment.
Detta fältbesök i skogen bygger på att man först har gått webbutbildningen.

Företagsspecifikt upplägg
Biometria kan i samråd med kund erbjuda andra typer av företagsspecifika upplägg. Dessa
upplägg offereras separat.

Intresseanmälan

Anmälan till någon av de övriga utbildningarna (förutom virkesadministratörer) gör du till
utbildning@biometria.se Märk din anmälan med ”Intresseanmälan Prima/Sekunda.

Kontakta oss för mer information

Fredrik Swahn, 010-228 50 63, fredrik.swahn@biometria.se eller
Anna Ek, 010-228 50 83, anna.ek@biometria.se

