
You can find sales outlets and service points near you at www.prinoth.com
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MOUNTAIN CONSULTING to 
opracowane przez PRINOTH 
indywidualne konsultacje dot. 
przygotowania tras narciarskich.

PRINOTH MOUNTAIN CONSULTING

oszczędność zasobów

10%

wzrost wydajności

15%

oszczędność kosztów w przeliczeniu na hektar 
(w połączeniu z narzędziem do analizy RESOURCE 
MANAGEMENT)

39%

Tłumaczymy język śniegu. Nasze indywidualne doradztwo w zakresie teorii 

i praktyki jest dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i odbywa się 

w Twoim Ośrodku Narciarskim - służymy pomocą bez względu na markę i 

model ratraka. Celem jest maksymalna wydajność przy zachowaniu 

minimalnych kosztów.

* Podane liczby odnoszą się do wcześniejszych doświadczeń uzyskanych podczas wcześniejszych szkoleń.

*



Mountain Consulting to program realizowany kilka dni w sezonie składający się z 
profesjonalnej analizy i indywidualnego doradztwa.

Konsultacje jesienne

 3 Wydajne preparowanie sztucznego i pierwszego naturalnego śniegu

 3 Prace konserwacyjne ratraka

 3 Bezpieczne użytkowanie ratraka

Konsultacje zimowe

 3 Ekonomiczne utrzymanie ratraków

 3 Prawidłowe kształtowanie zużytych tras narciarskich

 3 Przygotowywanie i odnawianie magazynów śniegu

Konsultacje wiosenne

 3 Ratrakowanie wiosennego śniegu

 3 Monitorowanie magazynów śniegu

 3 Posezonowa konserwacja maszyn

Konsultacje letnie

 3 Letnia niwelacja tras narciarskich

 3 Poprawa mocowań i odkształceń

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA



Śnieg to nasza profesja. PRINOTH będąc producentem ratraków jest ekspertem 
w dziedzinie pielęgnacji śniegu. Posiadamy międzynarodową wiedzę rynkową, a 
także wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas codziennej pracy oraz podczas 
mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Posiadamy dostęp do wielu przykładów 
najlepiej przygotowanych stoków z całego świata, zgodnie z różnorodnymi 
wymaganiami dotyczącymi śniegu, temperatury i ukształtowania terenu, a także 
dostęp do międzynarodowych danych referencyjnych oraz dużą sieć partnerów i 
klientów. Dzięki technologii grupy HTI, możemy zagwarantować holistyczną 
ofertę dla stacji narciarskich i kompleksowy pakiet całorocznego wsparcia.

To najlepszy wybór dla Twojego ośrodka narciarskiego.

PRINOTH. SZCZYT PROFESJONALIZMU



OGROMNE KORZYŚCI DLA TWOJEGO OŚRODKA

Wzrost jakości tras narciarskich

 3 Profesjonalne kształtowanie tras

 3 Poprawna praca z różnymi typami śniegu

 3 Poprawne ratrakowanie punktów krytycznych

Profesjonalne zarządzanie śniegiem

 3 Przygotowywanie i odnawianie magazynów śniegu

 3 Ochrona śniegu dzięki prawidłowemu planowaniu

Oszczędność kosztów operacyjnych

 3 Redukcja motogodzin ratraków

 3 Zmniejszenie kosztów konserwacyjnych i serwisowych

 3 Zmniejszenie zużycia paliwa

Zrównoważony rozwój

 3 Oszczędność paliwa

 3 Staranne obchodzenie się z ratrakiem

 3 Unikanie uszkodzeń roślinności

Płynące korzyści:

i z Twoją 
załogą

analiza na miejscu

z użyciem Twojej floty 
ratraków

MOUNTAIN CONSULTING to indywidualny, 
dopasowany do potrzeb Twojego Ośrodka 
Narciarskiego program doradczy.

konsultacje



01 02 03 04 

NASZE DZIAŁANIA KROK PO KORKU

Znajdź punkty sprzedaży i usług na naszej stronie www.prinoth.com

www.prinoth.com/Company/CLEAN-MOTION

IN
DYWID

UALNA DYSKUSJA

Wsp
ólne określe

nie w
ymagań, w

ysiłk
ów i n

iezb
ędnych

 kroków

dla m
ożliw

ie najsz
ybsze

go w
droże

nia

ANALIZA W
YMAGAŃ

Analiza
 aktualnej sy

tuacji
, zd

efin
iowanie profilu

 w
ymagań oraz o

kreśle
nie 

ce
lów, o

cze
kiw

ań i m
ożliw

ości
 poprawy

SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PROFESJO
NALISTÓW

Możliw
ość 

prowadze
nia ca

łose
zo

nowych
 sz

koleń te
oretyczn

ych
 i 

praktyczn
ych

 zg
odnie ze

 w
sp

ólnie usta
lonymi p

rio
rytetami

OCENA W
YNIKÓW

Określe
nie w

prowadzo
nych

 ulepsze
ń, u

sta
lenie

czy
 ce

le zo
sta

ły osią
gnięte i c

zy
 za

ist
niały dodatkowe w

ymagania




