هرچقدر هزینه های سنگین و مشکالت ساخت زمین
شما بیشتر میشه شما نیاز بیشتری به دوره ی تنیس
آموزشی

مهندس تنیس

پیدا میکنید!

رو در ساخت زمین تنیس هدر میده:

.1نداشتن طرح فنی مناسب
(براساس شرایط جغرافیایی و اختصاصی مکان)

.2استفاده از مصالح و تجهیزات نامناسب و بی کیفیت
(عدم تشخیص مصالح با کیفیت)

.3نداشتن تخصص کافی برای ساخت ترکیبات و ضخامت الیه سازی

مهندس تنیس چیست؟
این دوره شامل :

.1تجربه ی احداث بیش از  20مجموعه ی تنیس

.2چند صد میلیون تومان هزینه برای آزمایش ها
و حل مشکالت پروژه های احداث

.3ترکیب تجربیات عملی با اصول علمی به روز دنیا

چه نفعی برای شما داره
.1از سرمایه تان محافظت میکنید.
(نذار پولت هدر بره!)

.2این دوره برای شما بسیار سود آور و مقرون به صرفه است.
(حدودا  15میلیون آنالین 39-میلیون اجرا بدون آموزش)

.3تو این دوره یاد میگیری که چطوری خودت زمین تنیس حرفه ای بسازی.
(خودت کسب درآمد کن و سازنده ی حرفه ای زمین تنیس شو!)

.4تامین تمامی تجهیزات و متریال با کیفیت برای زمین های شما توسط ما
.5تجربه و تخصص شرکت بزرگ امیران تنیس سختی ها و مشکالت ساخت
زمین تنیس را برای شما بسیار راحت و آسان کرده است.
.6پشتیبانی برای ساخت یک زمین تنیس دیگر و آپدیت های جدید رایگان

.1آنالیز و بررسی نقاط ضعف و قوت محل احداث
.2طراحی متد الیه سازی ها و روش اجرا (براساس شرایط جغرافیایی محل احداث)

.3شناسایی مصالح و تامین مصالح
.4طراحی سیستم زه کشی اولیه (در صورت نیاز)
.5آموزش تولید مصالح زیرسازی  +اجرای الیه های زیر سازی
.6آموزش تولید مصالح الیه ی اصلی  +روش اجرای الیه ی اصلی
.7آموزش تولید کاور الیه ی اصلی +روش اجرای کاور اصلی
.8آموزش خط کشی و نصب پایه تور و تور
.9آموزش فنس کشی و جدول کشی
.10آموزش نورپردازی تخصصی تنیس
.11آموزش جامع نگهداری و آماده سازی زمین تنیس خاک رس
.12آموزش جامع بازسازی و تعمیرات زمین تنیس خاک رس

هزینه ی دوره ی مشاوره و آموزش غیر حضوری 16.200.000 :

(تومان)

هزینه ی دوره ی مشاوره و آموزش حضوری 27.000.000:

(تومان)

بعضی ازمراحل کار

