
Formação remota
Ensino da cor

A X-Rite Pantone oferece sessões de formação remota na área 
da cor para ajudar a compreender o papel da cor na indústria 
e a gerir a mesma ao longo da produção. Cada sessão constitui 
uma experiência de aprendizagem online personalizada, 
com a atenção exclusiva de um dos nossos Especialistas em cor. 
Durante a sessão iremos abordar temas à sua escolha, desde 
a compreensão dos princípios básicos da cor até à implementação 
de um fluxo de trabalho de cor de vanguarda, para que possa 
obter o máximo retorno da sua tecnologia de cor. Além de uma 
interação dinâmica e das perguntas e respostas, poderá usufruir 
de tecnologias de formação topo de gama, como o vídeo em 
direto e a partilha remota do ambiente de trabalho. 

Formação remota personalizada

1.   Será contactado por um 
Representante de formação da 
X-Rite Pantone, no sentido de 
identificar as suas necessidades.

2.   Será acompanhado pelo melhor 
Especialista em cor com base 
nos seus requisitos.

3.   O seu Especialista em cor irá 
criar uma sessão de formação 
personalizada, com base nos 
temas relevantes para si.

4.   Os formatos da sessão 
podem incluir:

 •  Perguntas e respostas sobre 
as melhores práticas de gestão 
da cor

 •  Debate sobre truques 
e sugestões da indústria 

 •  Demonstração de hardware 
e/ou software para ajudá-lo 
a conciliar as suas ferramentas 
e recursos

Eficaz e eficiente

A formação remota representa um método de aprendizagem 
extremamente económico e eficaz. Quer as suas necessidades 
de cor exijam uma sessão de uma hora, de meio dia ou uma série 
de vários dias, nós conseguimos conceber o programa perfeito 
para ajudá-lo a concretizar os seus objetivos ao nível da cor. 
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À medida das 
suas necessidades

Contacte o representante de vendas mais próximo para obter respostas para as suas dúvidas e ajudá-lo 
a escolher o serviço mais adequado para as suas necessidades. Também pode telefonar para  
o número +800 700 300 01, opção 3 “Suporte técnico”, enviar um e-mail para EMEAtraining@xrite.com 
ou aceder a www.xrite.com/training para obter mais informações.

Contacte-nos para obter mais informações


