
 

GHC Invest, s.r.o. 

slavíme 20 let v ČR 

 

 

  

 

 

Slavte s námi a vyhrajte!!! 



let v ČR 

 

 

  

 

 

Představujeme zákaznickou soutěž 

pro rok 2014: 



GHC Invest na českém trhu již 20 let  

Jen díky Vám stále rosteme a rádi bychom 

to společně s Vámi  oslavili!! 

Věrní zákazníci a partneři 

 

+ 



A když 20 let… 

…tak i 20 cen! 



50“ (127 cm) 3D LED TV, Full HD 

Co můžete vyhrát? 

1. cena 



Ultrabook/tablet, i5, 8 GB RAM, 500 GB, FullHD 11,6“ 

Co můžete vyhrát? 

2. cena 



Tablet iPad Air, 9,7“ WiFi + Cellular, 64 GB 

Co můžete vyhrát? 

3. cena 



Telefon Galaxy NOTE 3, 5,7“, 13 Mpx, 32 GB  

Co můžete vyhrát? 

4. cena 



Vodotěsná Full HD videokamera, 5 Mpx 

Co můžete vyhrát? 

5. cena 



 
 

1. cena   50“ 3D LED TV, Full HD 

2. cena  Ultrabook i5, 8GB RAM, 500GB 

3. cena Apple iPad Air WiFi + Cellular, 64GB 

4. cena Samsung Galaxy Note 3 

5. cena Kompaktní Sony Camera Full HD 

 

6.-12. cena  Poukaz na odběr zboží GHC hodnotě: 

   1x 8 000 Kč bez DPH 

   2x 6 000 Kč bez DPH 

   4x 4 000 Kč bez DPH 

 

13.-16. cena Sleva 2 000 Kč na nákup zboží GHC 
  v hodnotě min. 10 000 Kč bez DPH 

17.-20.cena Sleva 1 000 Kč na nákup zboží GHC 
  v hodnotě  min. 5 000 Kč bez DPH 
 

 

 

 

Přehled všech cen 



 jsem soutěživý typ a nakupuji u GHC Invest 
 

 jsem věrný zákazník GHC Invest 
      (bazén, vodárna, velkoobchod, maloobchod… na sortimentu nezáleží) 

 

 v roce 2013 jsem odebral od GHC Invest zboží 

    a služby v hodnotě min. 20 000 Kč bez DPH 
 

 mé sídlo (adresa) je kdekoliv v ČR nebo SK 
      (firma, osoba, příspěvková organizace… na právní formě nezáleží) 

 

  

 

 

 

 

Co musím splňovat, abych mohl vyhrát? 
(v soutěži „GHC 20 let v ČR“ jednu ze skvělých cen) 



V roce 2014 navýším obrat minimálně 
 o 20% oproti roku 2013, 

pak se stávám potencionálním výhercem. 
(nezáleží na tom, jak jsem velký zákazník, 

 ale jak se budu letos snažit...) 

 

20 zákazníků, kteří navýší svůj obrat 
o nejvíce procent, vyhrává uvedené ceny.  
(pořadí cen odpovídá pořadí zákazníků dle nejvyššího 

procentuálního nárůstu obratu) 

  

 

 

 

 

Co mám udělat pro výhru? v soutěži GHC 20 let v ČR 



 Do soutěže nebudou zařazeni noví zákazníci a dále zákazníci, 
kteří odebrali v roce 2013 od GHC Invest zboží v celkové hodnotě 
menší než 20 000 Kč bez DPH. 
 

 Do soutěže se započítává obrat za zboží a služby společnosti 
GHC Invest, odebrané v roce 2014 a řádně zaplacené. 
 

 Do procentuálního navýšení v roce 2014 se nezapočítávají 
jednorázové větší akce typu „projekty“ – tam, kde je uzavřena 
Smlouva o dílo. (obvykle se tyto projekty připravují a domlouvají 
několik měsíců i let) 
 

 Rovněž u zákazníků, kteří v roce 2013 měli akce typu „projekty“ a 
kde byl loni obrat dle SoD, bude pro výpočet meziročního nárůstu 
jejich celkový obrat za rok 2013 ponížen o tyto akce. 
 

 Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci GHC Invest, ani jejich 
rodinní příslušníci! 

 

 

  

 

 

 

 

Podmínky a omezení soutěže 



Měřicí přístroje 

Pokud váháte s nákupem například fotometru, nyní je tedy 
vhodná příležitost pro jeho pořízení. 

 

Měření a regulace 

Technologie funguje? S automatickou bezrázovou chlorací 
či třeba doplněním MaR desky o měření vázaného chloru 
dosáhnete ještě lepších výsledků. 

 

Čisticí přípravky 

Hygiena pořád není spokojena s čistotou Vašeho provozu? 
Pozvěte si našeho specialistu a na základě ukázky si 
objednejte profesionální čisticí přípravky GHC Cleaner. 

 

Bazénové atrakce 

Návštěvníci chtějí kromě čisté vody pořád víc a víc zábavy? 
Nová skluzavka nebo chrlič se jistě vyplatí. 
 
 
 
 

Jak nejlépe navýšit obrat u GHC? 



Bazénový vysavač 

Starý už dosloužil? Využijte příležitosti a pořiďte si nového 
pomocníka pro údržbu bazénu. 

 

Wellness 

Zákazníkům už nevoní Vaše relaxační zóna? Díky vonným 
esencím do páry či sauny od GHC zvýšíte atraktivitu 
Vašeho wellness a zákazníci se budou rádi vracet. 

 

Chemikálie pro úpravu vody 

Trápí Vás přítomnost kovů v bazénové vodě? Chcete se 
koupat i s rybičkami? Vyzkoušejte novinky v oblasti péče 
o zahradní bazény a jezírka. 

 

 Ochranné pomůcky 

Bezpečnost především! Bezpečnostní kufřík, klobouček 
na chlorové ventily. Máte vše v pořádku? 

Jak nejlépe navýšit obrat u GHC? 



Soutěž „GHC 20 let v ČR“ bude 

vyhodnocena po uzavření výsledků 

roku 2014, tzn. do 31. 1. 2015. 

 

Následně budou předány ceny 

 a výherci (pokud s tím budou souhlasit)  

budou zveřejněni do 28. 2. 2015. 

 

 Tým GHC Invest 

 

 

 

 

Vyhodnocení soutěže 


