
Anton Paar RheoCompass ohjelmistokoulutuspäivä  
 
Anton Paar järjestää tiistaina 30.10.2018 koulutuksen RheoCompass-ohjelmiston käyttöön. Koulutuksen 
tavoitteena on antaa käyttäjille lisätietoa RheoCompass-ohjelmistosta ja sen mahdollisuuksista.  
Koulutus järjestetään Tampereella UPM Raflatacin tiloissa osoitteessa Tesomankatu 31, 33310 Tampere.  
Koulutuksen pitää Markus Nemeth ja koulutus on englanniksi. Markus on työskennellyt Anton Paarilla 
viimeisen kahdeksan vuoden ajan ja hänellä on laaja kokemus eri aloilta reologian parissa. Hänen 
työtehtäviinsä kuuluu mm. koulutusten ja seminaarien pitäminen ympäri maailmaa.  
Koulutuksen hinta on 300€/hlö ja siihen sisältyy lounas sekä kahvit.  
Ilmoittautua voi minulle paluuviestinä 21.10. mennessä. Osallistumispaikkoja on rajoitetusti, joten 
ilmoitathan tulostasi hyvissä ajoin.  
On suositeltavaa ottaa mukaan omat läppärinne, johon RheoCompass on asennettu.  
 
Jos sisällöstä tai muusta jäi vielä kysyttävää, niin yhteyttä vain minulle!  
 
Aihe: RheoCompass-ohjelmistokoulutus  
Aika: 30.10.2018 klo 8:30-16:00  
Paikka: UPM Raflatac, Tesomankatu 31, 33310 Tampere.  
Hinta: 300€  
Viim. ilmoittautumispäivä: 21.10.2018  
 

 

 
Anton Paar RheoCompass software training day  
 
Anton Paar Nordic AB invites you 30.10.2018 to a one-day RheoCompass training.  This training is 
targeted to people who are rheometer users who want to gain deeper insights into working with the 
RheoCompassTM software in order to be able to use the whole scope of its possibilities.  
The training will take place on October 30, 2018 at the Venue: UPM Raflatac, Tesomankatu 31, 33310 
Tampere.    
The training will be held in English by Markus Nemeth. During the past eight years with Anton Paar, 
Markus has gained a vast of experience in the field of practical rheology. He is a frequent speaker at 
seminars and trainings for companies and institutes from a wide range of technical branches around the 
world.  
The price for the training is 300€/person and lunch and coffee will be included.  
Registrations can be sent directly to me by 21.10. There are limited seats available so early registration is 
recommended.  
It's recommended to bring your own laptop with RheoCompass software installed.  
 
For any further questions don't hesitate to contact me!  
 
Topic: RheoCompass software training  
Date: 30.10.2018 at 8:30-16:00  
Venue: UPM Raflatac, Tesomankatu 31, 33310 Tampere.  
Price: 300€  
Last registration date: 21.10.2018  
 

 
Ystävällisin terveisin / Best Regards  
 
Kalle Aromaa  
Area Product Manager Finland  
Anton Paar Nordic AB, Suomen sivuliike  

 


