
Välkommen att delta på Alcros  
utbildningar där du som arbetar med 
att sälja färg får kunskap kring våra 
 produkter. 

ALCRO  
UTBILDNING
VÅR 2023



PRODUK TKUNSK AP UTOMHUS TRÄ 
1-DAGS KURS
Denna kurs fokuserar på Alcros produkter för målning på trä utomhus. 
Vi går igenom produkter för fasad,  snickerier och altan med fokus på 
ytor, problemställningar, rätt mängd färg, säljargument mm. Kursen 
ger deltagarna  kunskap i att rekommendera rätt produkt till rätt kund 
och rätt yta. Viss provmålning. Kursen i Bankeryd hålls  tillsammans 
med Anza och innehåller mer provmålning.

Målgrupp:  Anställda med låg till medel erfarenhet av  
färgförsäljning

Kursledare:  Stockholm: Leif Edenborg 
Övriga orter: Jonas Gustafsson

Kostnad:  Kostnadsfri. Lunch och fika ingår

Tid:  09:00-16:00

Deltagare: TBD

Anmälan: academy.ppg.com (se QR-kod)

Datum:* Plats: Antal 
 platser:

Sista 
 anmälningsdag:

21 mars Bankeryd 16 2023-03-01

12 april Hässleholm 16 2023-03-10

25 april Göteborg 16 2023-04-07

Norra Sverige i mån av tid på förfrågan, minst 10 pers, prata med din säljare.

*Med reservation för eventuella förändringar av datum.

PRODUK TKUNSK AP UTOMHUS  
TRÄ 2-DAGARS KURS
I denna kurs går vi igenom de produkter och målnings system  
vi har för målning av trä utomhus både teoretiskt och praktiskt  
med mycket provmålning och stort fokus på att testa färgen i  
kombination med rätt verktyg. 

Vi tittar även på vanliga frågor och problemytor samt  frågor  
från deltagarna. Kursen ger kunskap att  rekommendera rätt  
produkt till rätt kund och yta, men även kunskap kring färgens  
innehåll, målningstekniker, verktyg och vikten rätt mängd färg.   
 

Målgrupp:  Anställda med låg till medel erfarenhet av färgförsäljning

Kursledare:  Leif Edenborg

Kostnad:  Kostnadsfri. Lunch och fika ingår

Tid:  Dag 1 10:00-16:00. Dag 2 09:00-15:00

Anmälan: academy.ppg.com (se QR-kod) 

OBS! Eventuellt boende bokas och bekostas av deltagarna. Vi rekommenderar 
 Welcome Hotel i Barkarby, ca 1 km från utbildningslokalen.

Datum:* Plats: Antal 
 platser:

Sista 
 anmälningsdag:

28-29 mars Stockholm Barkarby 16 2023-03-07

*Med reservation för eventuella förändringar av datum.

ANMÄLAN FÖR DIG 
UTAN KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
MED KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
UTAN KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
MED KONTO



PRODUK TKUNSK AP UTOMHUS 
PLÅT OCH METALL -  WEBINAR
I detta webbinar går vi igenom våra produkter för målning 
av plåt och metall utomhus. Vi tittar på produktegenskaper, 
ytor och vanliga frågor. Möjlighet finns för  deltagarna att 
ställa egna frågor under webbinariet 

Målgrupp:  Färgsäljare

Kursledare:  Bestäms vid senare tillfälle

Kostnad:  Kostnadsfri

Tid:  09:00-10:30

Anmälan: academy.ppg.com (se QR-kod)

PRODUK TKUNSK AP UTOMHUS  
PUTS OCH MINERAL
En teoretisk 1-dagskurs som fokuserar på Alcros produkter 
för puts och mineraliska ytor. Vi tittar på olika färgtyper,  
underlag samt lägger stort fokus på rätt produkt till rätt yta  
och på deltagarnas frågor och funderingar.   

Målgrupp:  Anställda med erfarenhet av  
färgförsäljning

Kursledare:  Stockholm och Umeå: Leif Edenborg  
Hässleholm och Göteborg: Peter Falk och Jonas 
Gustafsson

Kostnad:  Kostnadsfri. Lunch och fika ingår

Tid:  09:00-16:00

Anmälan: academy.ppg.com (se QR-kod)

WEBINAR

Datum:* Plats: Antal 
 platser:

Sista 
 anmälningsdag:

21 feb Stockholm Barkarby 16 2023-01-31

28 feb Hässleholm 16 2023-01-27

1 mar Umeå 16 2023-01-29

9 mar Göteborg 16 2023-02-16

*Med reservation för eventuella förändringar av datum.

Datum:* Plats: Antal 
 platser:

Sista 
 anmälningsdag:

15 maj Teams obegr. 2023-05-10

*Med reservation för eventuella förändringar av datum.

ANMÄLAN FÖR DIG 
UTAN KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
UTAN KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
MED KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
MED KONTO



ALCRO FASADEXPERT
Fasadexperten är för dig med god erfarenhet av färg-
branschen och som vill lära dig att analysera färg för olika 
fasad system. Du får kunskap om hur olika fasad material som 
trä, puts, betong, plåt och diverse skivmaterial  samverkar med 
respektive målningssystem. Vi arbetar med ”analys lådan”, 
ett viktigt verktyg för dig i ditt arbete. Efter kursen kan du 
genomföra en färgskiktsanalys och utifrån den ge din kund 
rätt målningsråd och rekommendationer. Kursen består av två 
delar där del 1 är en  förberedande e-learning och del 2 är en 
1-dagskurs på plats med mycket praktisk utbildning.    
  

Målgrupp: Erfarna butiksanställda inom färg med god 
kunskap kring Alcros produkter

Upplägg: Del 1: E-learning (ska genomföras före den 
fysiska kursen) 
Del 2: heldag 09:00-16:00

Kursledare:  Leif Edenborg

Kostnad:  1 200:-/person 

Anmälan: academy.ppg.com (se QR-kod)

 

Datum:* Plats: Antal 
 platser:

Sista 
 anmälningsdag:

7 mar Kristianstad 16 2023-02-06

23 mar Stockholm Barkarby 16 2023-03-02

12 apr Göteborg 16 2023-03-19

14 apr Jönköping 16 2023-03-13

18 apr Stockholm Barkarby 16 2023-04-04

3 may Umeå 16 2023-04-01

Andra orter i Norra Sverige görs på förfrågan i mån av tid. Prata med din säljare. 

*Med reservation för eventuella förändringar av datum.

ANMÄLAN FÖR DIG 
UTAN KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
MED KONTO

FÄRGBRY TNING TIPS OCH TRICKS 
WEBINAR
Denna 1-dagskurs är för dig som idag bryter färg, och vill för-
djupa dina kunskaper. Förutom viss kulörlära och tips och tricks 
i brytprogrammet, läggs stort fokus på frihandsbrytning där du 
får lära dig hur kulörer och pigment fungerar.    
  

Målgrupp:  Anställda i färgbutik

Kursledare:  Paul Lindholm och Linus Lindva

Kostnad:  Kostnadsfritt

Tid:  09.00-10.00

Anmälan: academy.ppg.com (se QR-kod)

WEBINAR

Datum:* Plats: Antal 
 platser:

Sista 
 anmälningsdag:

28 apr Teams obegr 2023-04-24

23 maj Teams obegr 2023-05-18

*Med reservation för eventuella förändringar av datum.

ANMÄLAN FÖR DIG 
UTAN KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
MED KONTO



NY I  BUTIK -  WEBINAR
Detta webbinar är för dig som är helt ny i färgbutik, för dig som 
ännu inte jobbat en utomhussäsong eller för dig som vill fräscha 
upp dina kunskaper. Vi går igenom de vanligaste produkterna med 
fokus på träfasad, snickerier och altan, och ger säljargument och 
tips och tricks för försäljning av utomhusfärg. Fokus ligger på 
 produktkunskap och sälj-USPAR. Möjlighet finns att ställa frågor 
under webbinariet.      
    

Målgrupp:  Nya färgsäljare eller säljare som vill fräscha upp 
sina kunskaper

Kursledare:  Jonas Gustafsson

Kostnad:  Kostnadsfritt

Tid:  09.00-11.00

Anmälan: academy.ppg.com (se QR-kod)

WEBINAR

Datum:* Plats: Antal 
 platser:

Sista 
 anmälningsdag:

20 mar Teams obegr 2023-03-15

7 jun Teams obegr 2023-06-02

*Med reservation för eventuella förändringar av datum.

ANMÄLAN FÖR DIG 
UTAN KONTO

ANMÄLAN FÖR DIG 
MED KONTO

MÅLNING MED HÄRDPLAST
Kursen ”Att arbeta med allergiframkallande ämnen och härdplaster” ger dig 
 kunskaper och rättigheter att, i enlighet med Svensk arbetsmiljölagstiftning,  
arbeta med härdplaster som lanseras på svensk arbetsmarknad. 

Kursen är uppdelad i tre steg: 1. Självstudier.  
2: Webinarium. 3: Kunskapsprov. 
 
Vid godkänt prov erhåller du ett utbildningsbevis som  gäller i 5 år.   
 

Målgrupp:  Målare

Kursledare:  Leif Edenborg

Kostnad:  1 800:- per person

Tid:  09:00-11:00

Anmälan: Maila förfrågan till leif.edenborg@ppg.com  
  OBS! Det är arbetsgivaren som anmäler

Denna utbildning görs på förfrågan, maila intresse så återkommer    
vi med datumförslag, god framförhållning krävs. 

Härdplastkunskap

CE
RTIFICATE OF TRAINING



KOM PÅ R ÄT T K URS!  
Ibland kan det vara svårt att veta om den aktuella kursen 
passar just för dig och dina erfarenheter av färg, även om vi 
försöker att  beskriva målgruppen per kurs.  Om du är minsta 
osäker, kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt 
academy.se@tikkurila.com

NY UTBILDNINGSPLAT TFORM
ACADEMY.PPG.COM

Direk t länk:

HÄR K AN DU HIT TA:
# Anmälan till fysiska utbildningar
# Anmälan till webbinarier
# e-learning på våra produkter
# Tidigare webinarier

Tikkurila är nu en del av PPG och vi 
har därmed  uppdaterat vår utbild-
ningsplattform.  

Vi kan tyvärr inte flytta över 
 befintliga konton men skanna 
QR-koden för att registrera ett nytt 
- det tar bara 1 minut!

Kontakta oss gärna om du har 
 några frågor på mailadressen 
academy.se@tikkurila.com

På vår utbildningsplattform PPG Academy hittar  du  e-learnings inom olika 
områden. Dessa kan göras när som helst, hur många gånger som helst och på  
mobil, surfplatta eller dator. Ett perfekt sätt att fräscha upp kunskaperna,  ge 
 n yanställda relevant kunskap eller lära dig om helt nya produkter. 

Nya e-learnings lanseras löpande men just nu hittar du bland annat följande:

ACADEMY.PPG.COM

PRODUKTSPECIFIK E-LEARNING:
ad.seren
Tillit
Milltex Nejd
Bestå-serien (lanseras vår 2023)
  
SÄSONGSSPECIFIK E-LEARNING
Alcros Inomhusprodukter
Målning utomhus (lanseras vår 2023)

ÖVRIG E-LEARNING:
Färgbrytning (lanseras i januari 2023)

NY UTBILDNINGSPLAT TFORM
ACADEMY.PPG.COM

https://ppgtechnicalacademy.com/login/signup.php?lang=sv&tenant=acse&org=Alcroretail


Alcro Färg • 120 86 Stockholm • 08-775 62 27 • www.alcro.se

Under 2023 kommer vi att genomföra Alcro-dagar runt om i 
landet med  produktutbildningar och mycket mer!

Inbjudan kommer att skickas ut via mail. Så håll utkik och 
glöm inte att kolla skräpkorgen!

Observera att det är en dag för varje tillfälle, men två dagar 
per ort för att alla i butiken ska få möjlighet att delta. Prata 
med din lokala säljare för mer  information.  

ORT  DATUM
Hässleholm  30 och 31 jan
Växjö  6 och 7 feb
Stockholm  13 och 14 feb
Göteborg  20 och 21 feb
Örebro   6 och 7 mars
Karlstad  14 och 15 mars
Sundsvall  14 och 15 mars
Falun   20 och 21 mars
Umeå  17 och 18 april

DIREK TL ÄNK  
FÖR ANMÄL AN:

ALCRODAGAR 2023

https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBAUwmEzZ5Nx5cuyWwinXYmp-o2jdye1FeOskWXMPdJ74yc6acQNSUr0plcwjiE7D_e8lUYD&ln=swe
https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBAUwmEzZ5Nx5cuyWwinXYmp-o2jdye1FeOskWXMPdJ74yc6acQNSUr0plcwjiE7D_e8lUYD&ln=swe

