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„Lăsați timiditatea deoparte! 

Arătați-le cât sunteți de 

grozavi! Acesta este un loc 

foarte bun pentru o mărturie 

strălucită.”

- Ana Melinte, București

Știm că puteți vorbi ore în șir despre cât de grozavă 

este firma dvs. (Și nici nu vă condamnăm pentru asta 

- sunteți uimitori!)

Dar, pentru că trebuie să fiu succint și agreabil, iată 

alte câteva sugestii despre ce puteți include...

Puteți încerca să puneți la stânga un rezumat al 

avantajelor pe care le aveți în fața concurenței, iar în 

mijloc, o poveste de succes scurtă a unui client sau 

unele dintre aceste mărturii interesante.

Partea din dreapta a acestei pagini este perfectă 

pentru un rezumat al produselor sau serviciilor 

principale.

Concentrați-vă asupra a ceea 
ce faceți cel mai bine

Produsele și serviciile noastre

Contactați-ne

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
DE ZI -Clasa a IX-a

Tehnician electronist – 24 locuri
Tehnician electrotehnist -24 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 
DE STAT -Clasa a IX-a

-Lăcătuș construcții metalice și utilaj 
tehnologic - 11 locuri
-Sudor - 24 locuri        

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 
DUAL  Clasa a IX-a

Lăcatuş construcţii metalice şi utilaj 
tehnologic - 13 locuri
Strungar - 10 locuri
Sudor  - 18 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL SERAL 
Clasa a XI-a 

-Tehnician mecanic pt întreţinere şi 
reparaţii - 28 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT  PREŞCOLAR – 40 locuri
Grupa mijlocie - 20 locuri
Grupa mare - 20 locuri 

Parteneriate de 
colaborare pentru

ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PROFESIONAL DUAL:

 HABAU PPS PIPELINE 
SYSTEMS S.R.L. PLOIEȘTI 

 S.C. J. CHRISTOF E&P 
SERVICES S.R.L. , COMUNA 
BRAZI 

 S.C. ROHRER SERVICII 
INDUSTRIALE S.R.L. 
BUCUREȘTI

 S.C. INDUSTRIAL MONTAJ 
S.A. PLOIEȘTI

 UZTEL S.A. PLOIEȘTI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PROFESIONAL DE 

STAT:
 S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI

 UPETROM 1 MAI 
MANUFACTURING SRL 
PLOIEȘTI


