GMC FILM EĞİTİM
Araç Kaplama,
Cam Filmi,
Seramik Kaplama
eğitiminiz için,
bildiğimiz herşeyi sizinle paylaşıyoruz...

GMC Film Akademi eğitim uzmanları,
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen sektörel uzmanlık belgesini başarıyla almaya hak kazanmıştır.
GMC Film Akademi
Türkiye’nin ilk ve tek üniversite onaylı ‘mesleki eğitim merkezi’

AKADEMİ

GMC Film Akademi’ye Hoşgeldiniz
GMC Film Akademi’de Mevcut piyasa taleplerine uygun olarak;
»» Araç Cam Filmi Eğitimi
»» Mimari Cam Film Eğitimi
»» Boya Koruma Filmi Eğitimi
»» Şeffaf Folyo Kaplama Eğitimi
»» Araç Kaplama Eğitimi
»» Car Wrap Eğitimi
»» Gergi Tavan Sistemleri Eğitimi
»» Islak, Kuru Uygulama ve Kesim Teknikleri
»» Ürün ve Aparat Bilgisi
»» Özel Çözümler
»» Satış Pazarlama Eğitimi
vb. birçok alanda profesyonel eğitim uzmanlarımız tarafından
“EĞİTİM SERTİFİKALI” ve “ÖĞRENİM GARANTİLİ” eğitim verilmektedir.

HAKKIMIZDA
Kuruluş ve Gelişim
GMC Film Akademi, 2013 yılında cam filmleri, araç kaplama ve seramik boya koruma alanında eğitim
vermek amacıyla kurulmuştur. Temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği
eğitimlerle Türkiye’de yeni teknolojilere uyumlu bir eğitim sistemi oluşturmuştur. Sahip olduğu değerleri
en güncel bilgileri öğretmek, kursiyerlerini hayallerindeki mesleğe kavuşturmak, kariyer sahibi yapmak
ve istihdama yönelik kaliteli iş gücüne katkıda bulunmak için kullanmıştır. Misyonu ve vizyonu ile örtüşen
eğitim içeriklerine yatırım yaparak sektörde önemli bir ilerleme kaydetmiştir. GMC Film Akademi, eğitim
sektöründe öncü olmanın bilinciyle, kaliteye çok önem vermektedir.

Eğitimde Uluslararası Kalite Standardı ve Güçlü Partnerler
Yetkili Eğitim Merkezi olarak hizmet vermiş olduğumuz markaların; “HAVERKAMP, ORAFOL, AUTOTRIZ,
RENOLIT” gibi markaların aynı zamanda Türkiye Distribütörü ve Türkiye yetkili satıcı ünvanınada
sahibiz. GMC Film Akademi sahip olduğu yetkinlikler ile eğitim kalitesinde gücüne güç katan ve mezun
kursiyerlerine Türkiye genelinde geçerliliğe sahip sertifikasyon imkanı sunan, sektöründe en güvenilir ve
en güçlü eğitim kurumudur.

Dev Eğitmen Kadrosu ve Geniş Hizmet Yelpazesi
Verdiği cam filmi, araç kaplama ve seramik boya koruma eğitimlerinin çeşitliliği ile Türkiye’nin en geniş
hizmet yelpazesine sahip olan GMC Film Akademi’de eğitmen seçimi büyük bir hassasiyet ve özenle
yapılmaktadır.
GMC Film Akademi’de eğitmen adayı olabilmek için;
Eğitmen adaylarımız, ilk aşamada asistan eğitmen unvanıyla, konusunda uzman ve sektör / saha
deneyimli kadrolu eğitmenlerimizin derslerine gözlemci olarak katılırlar. Asistan eğitmenlik döneminde
kurumumuzda eğitmen olabilmek için gerekli olan eğitmenlik altyapısı oluşturulur ve eğitmen
adaylarımız oryantasyon sürecinde yapılan testler, demo dersler, anketler ve eğiticinin eğitimi
seminerleri ile eğitmenliğe hazırlanırlar. GMC Film Akademi’de eğitmen olarak ders vermek kolay değildir.
Eğitmen kadromuz; alanında uzman, mesleğini seven, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerileri
gelişmiş deneyimli profesyonellerden oluşmaktadır.
GMC Film Akademi, her geçen gün sayısı artan dev eğitmen kadrosu ile kursiyerlerini sektörle
tanıştırmaya ve bu alanda profesyonel teknisyenler yetiştirmeye devam etmektedir.

Türkiye’de Bir İlk
GMC Film aynı zamanda Cam Filmi, Araç Kaplama, Seramik Kaplama, Araç Koruma, Mimari Dekorasyon
ve Yapı Güvenliği sektöründe bayilik veren tek markadır. Yıllardır edindiği bilgi ve tecrübeleri paylaşarak
marka değerini korumakta ve her geçen gün şube sayısını artırmaya devam etmektedir.

EĞİTİM TÜRLERİ
(Personel eğitim sistemi ve Yönetici eğitim sistemi olarak 2 gruptan oluşmaktadır)

Otomotiv dünyasındaki Araç Kaplama, Cam Filmi, Seramik Kaplama uzmanlığıyla bilinen inovasyon devi
GMC Film Türkiye’de bir ilke imza atarak “EĞİTİM SERTİFİKALI” ve “ÖĞRENİM GARANTİLİ” Sertifikasyon
programına devam ediyor.
İşinizi bir adım ileriye taşımanız için, Bildiğimiz herşeyi sizinle paylaşıyoruz…
»» Otomotiv ve inşaat sektöründe bir adım önde olmak, yaratıcı fikirlerinizi gözler önüne sermek için
mutlaka eğitim almanız gerekir.
»» Çünkü Dünya’da birçok başarılı firma düzgün işçilik, kaliteli malzeme ve doğru uygulama ile
büyümüşlerdir.
»» Ayrıca sektörde yaşanan personel sıkıntısının çok fazla olması sebebi ile GMC Film otomotiv ve inşaat
sektörüne hizmet etmeyi ve sahip olduğu tecrübeyi, bilgi birikimini siz değerli uygulamacılar ve firma
sahipleri ile paylaşmaya devam ediyor.
»» GMC Film Türkiye’de bulunan bir çok distribütör markaya danışmanlık hizmeti ve eğitim desteği
vermektedir.
»» Sektöre öncülük etmeyi, siz değerli uygulamacılar ve firma sahiplerine danışmanlık ve eğitim vermeyi bir
görev olarak benimsemiştir.
»» Bilgi paylaştıkça çoğalır anlayışı ile siz değerli meslektaşlarımıza / yeni meslektaş adaylarımıza hizmet
etmek ve hep birlikte otomotiv ve inşaat sektörüne yön vermek en büyük misyonumuzdur.

EĞİTİM TÜRLERİ
TEMEL EĞİTİM
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Araç Cam Film Eğitimi
Islak, Kuru Uygulama Teknikleri
Kesim Teknikleri
Yardımcı Aparatlar Bilgilendirme
Mimari Cam Film Eğitimi
Seramik Kaplama Eğitimi
Boya Koruma Filmi Eğitimi
Söküm Teknikleri

PROFESYONEL EĞİTİM
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Araç Kaplama Eğitimi
Araç Güvenlik Film Eğitimi
Mimari Güvenlik Film Eğitimi
Şeffaf Folyo Kaplama Eğitimi
Gergi Tavan Sistemleri Eğitimi
Car Wrap Eğitimi
Özel Kesim & Uygulama Teknikleri
Satış & Pazarlama Eğitimi

GMC Film Akademi ve Eğitim-Geliştirme
Markamızın gelenekselleşmiş kültür ve değerlerinin çalışanlarımız tarafından en iyi şekilde özümsenip
sahiplenilmesini, onların mesleki ve kişisel gelişimlerinin üst düzeyde olmasını, bugünkü ve gelecekteki
ihtiyaçlara uygun donanımlı,verimli,müşteri ve sistem odaklı çalışanlar olmalarını sağlamak amacıyla
oluşturduğumuz “GMC Film Akademi” Genel Merkezimiz tarafından yönetilmektedir.
Dinamik bir organizasyonel yapının dinamik çalışanlardan geçtiğini her zaman benimseyen markamız,
“GMC Film Akademi” ile birlikte marka kültürümüzün bir parçası olarak geleceğin personelleri ve
yöneticilerini profesyonel bir biçimde yetiştirirken tüm adayların yetkinliklerini de arttırmaktadır. Kariyer
Planlama Sistemimizle de doğrudan bağlantılı olan “GMC Film Akademi”nin en önemli amaçlarından biri
de tüm adayları profesyonel iş hayatına hazırlamaktır.

Akademi Eğitim Sistemimiz;
Personel eğitim sistemi ve yönetici eğitim sistemi olarak 2 gruptan oluşmaktadır:

1-Personel Eğitim Sistemi

2-Yönetici Eğitim Sistemi

– Hazırlık Eğitimleri
– Temel Eğitimler ve Programlar
– Ustalık Eğitimleri ve Programları

– Hazırlık Eğitimleri
– Temel Eğitimler ve Programlar
– Uzmanlık Eğitimleri ve Programları
– Yönetim Programları

Görevlerine ve deneyimlerine göre başvuru yapan tüm adaylara verilen
10 farklı eğitim paketimiz mevcuttur.
Sürekli olarak verilen eğitimler sonucunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere
GMC Film Eğitim sertifikası verilir.

GALERİ

EĞİTİM PROGRAMI
GMC FILM A.Ş.
Temel Personel Eğitimi
GMC Film Genel Merkez / EĞİTİM PROGRAMI
......../......../2017

Tanışma / Şirket Tanıtımı
Ara
Ana ve yardımcı ürünlerin tanıtımı
Öğle Yemeği
Temel cam filmi eğitimi (Pratik eğitim)
Serbest Zaman

Tİ

09:00 – 09:50
09:50 – 10:00
10:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
17:30 –

EK

2. Gün
09:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30
17:30 –

R

1. Gün

Mimari cam filmi eğitimi (Pratik eğitim)
Öğle Yemeği
Mimari cam filmi eğitimi (Pratik eğitim)
Serbest Zaman

RN

3. Gün

Araç ve mimari yapı uygulamaları (Serbest çalışma)
Öğle Yemeği
Araç ve mimari yapı uygulamaları (Serbest çalışma)
Genel değerlendirme / Sınav
Serbest Zaman

Ö

09:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 17:30
17:30 –

Ayrıntılı Bilgi ve sorularınız için:
akademi@gmcfilm.com
Eğitim programlarında otel konaklaması / yol / ulaşım GMC Film A.Ş. sorumluluğunda değildir
Anlaşmalı olduğumuz otel bilgileri (rezervasyon için ulaşabilirsiniz.)
Otel adı...
Telefon: Mail: -

EĞİTİM ÜCRETLERİ
ELİNİZİ YAĞA KİRE BULAŞTIRMAYIN.
Türkiye genelinde %100 iş bulma garantili mesleki eğitim merkezi GMC Film Akademi
Sizde Türkiye’nin ilk ve tek Profesyonel Film, Folyo, Seramik Kaplama Eğitim Merkezinde yerinizi almak
için bize katılın.
GMC Film Akademi tarafından sunulan ustalık eğitim programı, 2 farklı gruptan oluşmaktadır:

İÇERİK

TEMEL EĞİTİM

PROFESYONEL EĞİTİM*

Araç Cam Film Eğitimi

+

+

Islak, Kuru Uygulama Teknikleri

+

+

Kesim Teknikleri

+

+

Yardımcı Aparatlar Bilgilendirme

+

+

Mimari Cam Film Eğitimi

+

+

Seramik Kaplama Eğitimi

+

+

Boya Koruma Filmi Eğitimi

+

+

Söküm Teknikleri

+

+

Araç Kaplama Eğitimi

-

+

Araç Güvenlik Film Eğitimi

-

+

Mimari Güvenlik Film Eğitimi

-

+

Şeffaf Folyo Kaplama Eğitimi

-

+

Gergi Tavan Sistemleri Eğitimi

-

+

Car Wrap Eğitimi

-

+

Özel Kesim & Uygulama Teknikleri

-

+

Satış & Pazarlama Eğitimi

-

+

620 eur + kdv

750 eur + kdv

1 Personel

*Profesyonel eğitim programına katılabilmeniz için öncelikle temel eğitim kursuna katılmış olmanız
gerekmektedir.

