Leca starter med webinarer. Først ut er webinaret «Slik prosjekterer du gode funksjonsvegger med Leca blokker».
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Leca starter med webinarer
Leca Norge AS har gjennom mange år arrangert et stort antall kurs for alle
typer kunder. Best kjent er sikkert de etter hvert berømte selvbyggerkursene
som har vært både tradisjonelle «klasseromskurs» og e-læringskurs. Siste
skudd på stammen er webinarer.
- Vi ønsker selvfølgelig å utnytte de mulighetene som ligger i webinarer, sier
Salgs- og markedsdirektør Truls Børresen i Leca. Det er klart at coronasituasjonen gjør dette ekstra aktuelt også for oss.

Det er det profesjonelle byggemarkedet de sikter seg inn på med
webinarprogrammet.
- Det er dette markedet vi arbeider mest aktivt med i dag, sier Børresen.
Selvbyggermarkedet håndteres i stor grad av byggevarekjedene og
søsterbedriften vår Glava AS, som også har ansvaret for salg og distribusjon
av Leca-blokker i Norge.
Det aller første kurset: «Slik prosjekterer du gode funksjonsvegger med Leca
blokker».
Produktsjef Ole Fredrik Fodnes i Leca er produktsjef for blokker, og mannen
som skal lede blokk-kursene.
- Jeg ser virkelig fram til dette. Det er jo enormt effektivt. Vi treffer mange
mennesker på en gang, og vi gjør det på en trygg måte. Det vi skal gå
gjennom på det første webinaret er ting jeg normalt sitter og snakker om i
telefonen dagen lang allerede.
- Det vi kaller funksjonsvegger er de veggene der det stille spesielle krav –
som f.eks. lydvegger, brannvegger, våtromsvegger, yttervegger og
bærevegger.
Det første webinaret er torsdag 17. september kl. 09.00. Webinaret tar ca 30
minutter og er åpent for alle, men er primært spisset mot arkitekter,
rådgivende ingeniører og utførende.
I Leca jobber man også med kommende webinarer om bl.a. Leca Lettklinker
til infrastrukturprosjekter og Leca til overvannshåndtering og grønne tak.
- I tillegg vil vi også tilby webinarer «on-demand» - et eget skreddersydd
opplegg basert på kundens behov. Normalt møter vi som regel kunden i deres
lokaler eller ute på prosjekt, og tilbudet om webinar «on-demand» er ment
som et supplerende tilbud til våre kunder når Corona-situasjonen gjør det
vanskelig, legger Børresen til.
Link til kurset

Mer om webinarene

Leca er en institusjon i norsk byggebransje, og har vært på markedet i Norge
siden 1954. I dag er Leca Norge en del av Leca International med virksomhet
i 12 europeiske land. Selskapet er eiet av det franske selskapet Saint-Gobain
Sterk merkevare og anerkjente produkter
Leca sortimentet består av blokker, piper, løs Leca (kuler) og elementer. Leca
er et enkelt og fleksibelt produkt med lang levetid. I utgangspunktet er Leca
små, ekspanderte kuler av brent leire. Men ved å kombinere disse på
forskjellige måter, blir mulighetene mange - enten det er å lage fundamenter
for bygg, bygge veier, vegger eller dreneringsløsninger. Leca har eksistert i
lang tid, så vi vet at våre produkter fungerer - og de varer.
Produktene egner seg for både små og store prosjekter, er enkle å
transportere og lette å jobbe med. I tillegg er de sterke og solide. At de også
har lang holdbarhet, er noe vi har lært av mer enn 60 års virksomhet i Norge.
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