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V Praze, dne 3. 3. 2010

Vážení obchodní přátelé – příznivci kvalitní a čisté bazénové vody,
rádi bychom Vás informovali, že od 1. 3. 2010 byla spuštěná zbrusu nová internetová prezentace naší
společnosti na adrese www.ghcinvest.cz. Nové stránky obsahují kromě jiné struktury a nové grafiky také
mnoho pro Vás užitečných informací a pevně věříme, že se do budoucna stanou Vaším pomocníkem,
rádcem a také prostředkem pro zlepšení naší vzájemné komunikace a utužení dobrých obchodních vztahů.
Nedílnou součástí webové prezentace je on-line katalog s praktickým a přehledným objednávkovým
systémem pro naše registrované zákazníky, který jak pevně věříme Vám ušetří spoustu práce a času
s objednáváním zboží od nás.
V souvislosti se spuštěním nových stránek proběhne i zajímavá cenová akce pro zákazníky registrované
v on-line objednávkovém systému. Neváhejte proto a kontaktujte své regionální obchodní poradce nebo
přímo centrálu společnosti GHC Invest v Praze a požádejte o registraci v objednávkovém systému co
nejdříve, obratem Vám budou zaslány přístupové údaje.

Od 31. 3. do 31. 5. 2010 platí totiž při on-line objednávce mimořádná akční sleva
z aktuálních Vašich cen ve výši 3 % u plynného chloru a 7 % u ostatních komodit.
(výjimku tvoří pouze GHC chemikálie řady Desinfik)

Zároveň budeme rádi, když si naše nové stránky prohlédnete a sdělíte nám Vaše eventuální připomínky
nebo podněty, abychom mohli naši prezentaci v budoucnu ještě vylepšovat, doplňovat a případně odladit
některé nedostatky. Naším cílem je poskytovat Vám na stránkách odborný servis, komfort a přehledně
zpracované informace tak, abyste se na náš web rádi vraceli a uložili si jej třeba mezi své oblíbené stránky.
Také náš pravidelný jarní seminář pro naše zákazníky z oboru bazénů a úpravy vody chceme letos částečně
věnovat seznámení s novým on-line objednacím systémem, ale máme pro Vás připravena i další zajímavá
témata. Dovolte, abychom Vás tedy co nejsrdečněji pozvali na informační seminář:

Měření kvality, chemická úprava vody, regulace a bazénová technologie 2010
Seminář proběhne ve dvou termínech na dvou místech tak, aby byl dostupný všem zájemcům z celé ČR:

30. 3. 2010 od 10.00 do 13:30 hod. Brandýs nad Labem - Sportcentrum
a

31. 3. 2010 od 10:00 do 13:30 hod. Olomouc – Regionální centrum Olomouc
Seminář organizuje společnost GHC Invest, je zcela zdarma a po jeho zakončení zveme všechny účastníky
na oběd, po kterém, v případě Vašeho zájmu, můžeme individuálně prodiskutovat veškeré Vaše připomínky,
podněty či případné problémy.
Témata semináře jsou tentokrát zaměřena na nejdůležitější otázky a aktuality, které se týkají spuštění
nových web. stránek, měření kvality a úpravy bazénové vody, regulace a technologie úpravy vody:
 Měřící přístroje na měření kvality bazénové vody
 Nové chemikálie pro antikorozní ochranu Vašich topných systémů
 Chemická úprava vody a vhodné chemikálie, nový čistý a účinnější chlornan
sodný
 NOVÉ A MODERNÍ MaR desky JESCO pro automatické měření a regulaci
kvality bazénové a pitné vody včetně dávkování příslušných chemikálií
 NOVINKA! MaR desky MEIBLUE pro regulaci a dávkování chemikálií
v privátních bazénech
 NOVINKA! Chlorové komponenty pro zvýšení bezpečnosti dávkování
plynného chloru
 NOVINKA! Struktura a funkčnost nových web. stránek GHC Invest
 NOVINKA! On-line objednávání, přístupy a práce se systémem

S námi se neutopíte již více jak 100 let !
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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:
Sportcentrum Brandýs (termín 30.3.2010)

Regionální centrum Olomouc (termín 31.3.2010)

Kostelecká 1776
250 01 Brandýs nad Labem
www.sport-centrum.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

„Měření kvality, chemická úprava vody, regulace a baz. technologie 2010“
Brandýs nad Labem, 30. března 2010 *

Olomouc, 31. března 2010 *
*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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