
Cisco CCNA Routing & Switching 

 

 

Η INFOLAB ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο πιστοποιημένων Ακαδημιών της Cisco και διοργανώνει στις εγκαταστάσεις 

της στη Θεσσαλονίκη τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CCNA Routing & Switching» το οποίο προετοιμάζει τους 

συμμετέχοντες για την αντίστοιχη πιστοποίηση της Cisco. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να 

ασχοληθούν επαγγελματικά με τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακών υποδομών Cisco και παράλληλα 

να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένη. 

Εμπιστευθείτε την Cisco για την εκπαίδευσή σας και επιλέξτε μια επίσημη Ακαδημία της. Δείτε τις επίσημες Ακαδημίες της 

περιοχής σας εδώ... 

Οι εκπαιδευόμενοι της Ακαδημίας αποκτούν πρόσβαση στο επίσημο εκπαιδευτικό υλικό της Cisco και έχουν τη 

δυνατότητα απεριόριστης πρακτικής άσκησης σε Virtual Labs. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους, δίνουν 

εξετάσεις στο εξεταστικό κέντρο της INFOLAB για να αποκτήσουν τον αντίστοιχο τίτλο πιστοποίησης με ειδική έκπτωση 

50%. Οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι Cisco Instructors με πολυετή επαγγελματική εμπειρία. 

Εναλλακτικά για επαγγελματίες της Πληροφορικής η INFOLAB υλοποιεί το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CCNA 

Routing & Switching for ITs.. 
   

Πού και Πότε 

Τo πρόγραμμα CCNA Routing & Switching έχει διάρκεια 240 ώρες και θα υλοποιηθεί: 

 Θεσσαλονίκη : Έναρξη 25 Φεβρουαρίου – Δευτέρα & Τετάρτη 17:45-22:00 | Αλεξ. Παπαναστασίου 66 

Δείτε το σχετικό Χάρτη. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα όλων των τεχνικών σεμιναρίων εδώ.... 

 

 

 

https://www.netacad.com/get-started/academy-locator
http://www.infolab.gr/el/newsletters/NL_CCNA4ITs_Apr2018_Thess.html
http://www.infolab.gr/el/newsletters/NL_CCNA4ITs_Apr2018_Thess.html
http://www.infolab.gr/el/CentersMap.html
http://www.infolab.gr/el/CourseClassSearch.asp


Ειδική προσφορά για εργαζομένους και για ανέργους 

 

Δηλώστε συμμετοχή στην ειδική τιμή των 1.600€ από 1.950€. Ειδικά για άνεργους και φοιτητές μειώνεται στα 1.450€. Η 

προσφορά ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα και για εγγραφές έως 8/2/2019. 

Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας μέχρι και 10 άτοκες δόσεις. Ενημερωθείτε από τον Σύμβουλο 

Εκπαίδευσης για εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. 

Το κόστος της εκπαίδευσης για τις επιχειρήσεις, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. 
    

Περιεχόμενο προγράμματος 

 

 Network Fundamentals 

 Routing Protocols and Concepts 

 LAN Switching and Wireless 

 Accessing the WAN 
   

Εγγύηση ποιότητας 

H INFOLAB είναι επίσημη Ακαδημία Cisco, οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι Cisco Instructors με πολυετή επαγγελματική 

εμπειρία και σας προσφέρουμε τη δυνατότητα επανάληψης της εκπαίδευσης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ εντός ενός (1) έτους από 

την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης. 
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