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V Praze, dne 5. 3. 2013

Vážení obchodní přátelé – příznivci kvalitní a čisté bazénové vody,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční odborný seminář, který na začátku bazénářské sezóny pravidelně
pořádáme už dlouhou řadu let. Jako každý rok, i letos máme pro posluchače z řad provozovatelů bazénů
a i ostatních našich obchodních partnerů připraveny zajímavá témata z odvětví úpravy vody, bazénové
technologie a chemických prostředků používaných v bazénových provozech.
Seznámíme Vás s novými produkty naší společnosti v oblasti profesionálního čištění a desinfekce povrchů
řady GHC CLEANER. Předvedeme Vám chlorové ventily nové generace, vyvinuty společností GHC a Mafra,
technicky a materiálově vylepšené, které jsou nově montovány na chlorové lahve. Upozorníme Vás na rizika
spojená s nedodržováním pravidelných technických prohlídek chlorového zařízení v bazénových provozech.
Využijte příležitosti a přijďte se s námi pobavit o problematice co Vás zajímá. Věříme, že právě účast na
semináři bude pro Vás ideální příležitostí, jak se informovat o vývoji situace na našem trhu, dozvědět se více
o novinkách a trendech v oboru a objevit řešení, která Vám pomohou zlepšit provoz Vašeho bazénu.
Společnost GHC Invest, s.r.o. se neustále snaží zdokonalovat, rozvíjet své obchodní aktivity a plnit tak
vysoké nároky našich zákazníků. Snažíme se zlepšovat vysoké standardy kompletního servisu v oblasti
dodávek chloru a bazénových chemikálií, ale i měřicích přístrojů a systémů měření a regulace.
Nezapomeňte také, že na našich webových stránkách www.ghcinvest.cz je ucelená nabídka našich produktů
a služeb. Nedílnou součástí webové prezentace je on-line katalog s praktickým a přehledným
objednávkovým systémem pro naše registrované zákazníky, který Vám ušetří spoustu práce a času
s objednáváním zboží od nás.
Přijďte se příjemnou formou dozvědět více o úpravě vody v bazénu či koupališti na seminář:

Nové chlorové ventily, čistící prostředky GHC CLEANER speciálně pro
bazénové provozy , automatizace dávkování chemikálií v praxi
Seminář proběhne ve dvou termínech na dvou místech tak, aby byl dostupný všem zájemcům z celé ČR:

26. 3. 2013 od 10.00 do 13:30 hod. - Kralupy nad Vltavou, Hotel Sport
a

27. 3. 2013 od 10:00 do 13:30 hod. - Olomouc, Regionální centrum Olomouc
Seminář organizuje společnost GHC Invest, je zcela zdarma a v jeho průběhu zveme všechny účastníky na
oběd. V následné diskusi můžeme individuálně projednat Vaše připomínky, podněty či případné problémy.
Témata semináře:


NOVINKA! Chlorové hospodářství – nové chlorové ventily
2013 a jejich instalace na chlorové lahve



Rizika spojená s nedodržováním pravidelných technických
prohlídek chlorového zařízení v bazénových provozech

 NOVINKA! GHC CLEANER - nová řada čistících
a desinfekčních prostředků pro bazénové provozy
 Správné označování chemikálií, ADR - co nás čeká?
 NOVINKA! Měřicí přístroje pro analýzu vody Lovibond
(Pool-Manager, SD60 ORP, Scuba II)
 Automatizace a vizualizace měření, dávkování a regulace
v praxi (bezrázová chlorace s plynulou regulací a vizualizací
hodnot na PC, konkrétní realizace z roku 2012)
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Těšíme se na Vaši návštěvu a v případě Vašeho zájmu prosíme o závazné potvrzení účasti
příslušného počtu osob vyplněním formuláře na této straně pozvánky a zasláním na naši
adresu, fax nebo e-mail.
Adresy, na kterých se bude seminář konat:
Hotel Sport (termín 26. 3. 2013)

Regionální centrum Olomouc (termín 27. 3. 2013)

U Cukrovaru 1086
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.hotel-sport.cz

Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc-Hodolany
www.rco.cz

Potvrzení účasti na semináři – fax: 233 371 373
e-mail: info@ghcinvest.cz

Odborný seminář

Nové chlorové ventily, čistící prostředky GHC CLEANER speciálně pro
bazénové provozy , automatizace dávkování chemikálií v praxi
Kralupy nad Vltavou, 26. března 2013 *

Olomouc, 27. března 2013 *
*nehodící se škrtněte

Firma:
Adresa:
Počet účastníků:
Jména účastníků:
Telefon:
Fax:
Email:

Těšíme se na Vás

Ing. Tomáš Eršil se svým týmem
jednatel společnosti GHC Invest
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