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Cursos de aplicação
Avery Dennison

Tudo o que precisa de saber para dominar as técnicas de aplicação
Com mais de 15 anos de experiência, a Avery Dennison é uma excelente escolha para a formação no sector gráfico.
Reunimos uma série de workshops intensivos e, ao mesmo tempo divertidos, que podem ser uma grande ajuda
para qualquer profissional envolvido na concepção, produção ou aplicação dos grafismos.
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Técnicas essenciais de aplicação
6 participantes. 1 día

Car Wrap 1 | Introdução à decoração
integral
4 participantes. 1 día

Uma introdução para qualquer profissional que
está a pensar a iniciar um negócio relacionado
com a sinalização. Equilíbrio entre formação
teórica e prática (aprender acerca dos diferentes
materiais, métodos de produção e performance
dos produtos) Abordar os aspectos fundamentais
da aplicação de filmes auto-adesivos.

Uma introdução ao mundo da decoração integral
de viaturas e algumas dicas sobre os desafios
mais difíceis. Menos teoria e mais prática, com
demonstração de como aplicar com os mais
elevados padrões. Prática com diferentes tipos
de superfícies/painéis, com a ajuda e orientação
de formadores profissionais.

Nenhuns conhecimentos ou experiência são
exigidos.

É recomendado ter conhecimentos e experiência
básica de aplicação.

Ferramentas para trabalhar
Almoço
valor total: 249,00€ + iva

Ferramentas para trabalhar
Almoço
valor total: 249,00€ + iva

Car Wrap 2 | Formação avançada para profissionais
4 participantes. 2 días

Introdução à aplicação 3D. Formação prática para
aplicadores/instaladores com experiência que
desejam aprender todos os truques e ganhar
experiência na aplicação 3D: para-choques,
espelhos, etc... Decoração completa de uma
viatura em vinil impresso e de cor.

É altamente recomendado ter participado no
Car Wrap1, antes de participar neste.

Ferramentas para trabalhar
Almoço
valor total: 498,00€ + iva
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