eCademy
– en investering i dine
medarbejdere

KØB
KURSUSPAKKER
KØB
ENKELTE KURSER
Køb E-learning kurser efter behov. Køber du flere
kurser indenfor et år*, får du 50% rabat på de
efterfølgende kurser.
Træningsbøger kan tilkøbes med 50% rabat (500 kr.)
Du har adgang til kurset i 3 mdr.

SOLIDWORKS
ESSENTIALS

3

9.000 KR.

SURFACE MODELING

2

7.500 KR.

ASSEMBLY MODELING

2

7.500 KR.

DRAWINGS

2

7.500 KR.

SHEET METAL

2

7.500 KR.

WELDMENTS

1

4.000 KR.

ADVANCED

2

7.500 KR.

KØB ET
KURSUSABONNEMENT
Et abonnement er klart den billigste løsning! Normalt
koster en kursusdag op til 4.000,- kr., men køber du et
abonnement, kan du få prisen helt i bund, og du kan
uddanne dine medarbejdere til en dagspris helt ned
til 600,- kr.
Til alle abonnementer kan du tilkøbe træningsbøger til
500,- kr. (50% rabat), og du har mulighed for at kunne
ringe til en underviser.

Køb en E-learning kursuspakke som passer til dine
behov. Køber du flere kursuspakker indenfor et år*
får du 50% rabat på de efterfølgende pakker.

ABONNEMENT 1 (OP TIL 3 BRUGERE)

Du har adgang til kurserne i 3 mdr. og har mulighed for
at ringe til en underviser.

Abonnementet svarer til 42 kursusdage
= dagspris på under 800,- kr.
Normalpris op til: 117.000,- kr. spar op til 84.000,- kr.

1) GRUNDPAKKE (1 BRUGER)

Essentials kursus + 1 valgfrit kursus
= 11.000, - kr. uden træningsbøger
= 12.000, - kr. inkl. træningsbøger

2) UDVIDET PAKKE (1 BRUGER)

Adgang til alle kurser i eCademy for 33.000,- kr. pr. år.
Køb 3-årigt abonnement og få yderligere rabat
– årlig pris: 26.400,- kr.

ABONNEMENT 2 (OP TIL 5 BRUGERE)

Adgang til alle kurser i eCademy for 49.500,- kr. pr. år.
Køb 3-årigt abonnement og få yderligere rabat
– årlig pris: 39.600,- kr.

3 Valgfrie kurser
= 14.000, - kr. uden træningsbøger
= 15.500, - kr. inkl. træningsbøger

Abonnementet svarer til 70 kursusdage
= dagspris på ca. 700,- kr.
Normalpris op til: 195.000,- kr. spar op til 145.500,- kr.

3) SPECIALPAKKE (1 BRUGER)

ABONNEMENT 3 (OP TIL 10 BRUGERE)

Adgang til alle kurser
= 23.000, - kr. uden træningsbøger
Bøger kan tilkøbes med 50% rabat pr. stk.

Køb adgang til eCademy for op til 10 brugere med fri
adgang til alle kurser for 82.500,- kr. pr. år.
Køb 3-årigt abonnement og få yderligere rabat
– årlig pris: 66.000,- kr.

4) SKRÆDDERSYET TIL DIG

Abonnementet svarer til 140 kursusdage
= dagspris på under 600,- kr.
Normalpris til: 390.000 kr. spar op til 307.500,- kr.

Kontakt os på 7020 0392 info@edge-team.com for at
få skræddersyet en pakke til dig.

ABONNEMENT 4 (SKRÆDDERSYET TIL DIG)
*Året tæller fra den dag du køber det første kursus

*Året tæller fra den dag du køber din første kursuspakke

Kontakt os på 7020 0392 info@edge-team.com for at
få skræddersyet en pakke til dig.

