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GHC Invest, s.r.o. 
Korunovační 6 
170 00  Praha 7 

V Praze, dne 7. 3. 2014 
 

Vážení obchodní přátelé – příznivci kvalitní a čisté bazénové vody, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční odborný seminář GHC, který Vám vždy na začátku bazénářské sezóny 
přináší pravidelnou dávku informací, zajímavostí a novinek z oblasti bazénové technologie, měřicí, regulační 
a dávkovací techniky a také chemikálií používaných nejen v bazénových provozech. Letošní seminář však 
bude tak trochu speciální. Jsme rádi, že se právě s Vámi, našimi váženými zákazníky z řad provozovatelů 
bazénů a koupališť, ale i dalšími významnými obchodními partnery, můžeme na našem pravidelném 
semináři podělit o radostnou zprávu.  
 
Ano, právě letos je to již 20 let co společnost GHC Invest působí na trhu v České republice a kromě toho 
celý koncern Gerling, Holz & Co., Hamburg, jehož je GHC Invest součástí, slaví také pěkně kulatých 110 let 
od svého založení. V rámci tohoto výročí jsme se také rozhodli, že letošní rok bude rokem odměňování 
a oslav, abychom ocenili Vaši dlouholetou přízeň, kterou nám zachováváte. Na našem semináři Vám proto 
představíme nejen další novinky v rámci technologie bazénu a poskytneme informační servis související 
s provozem bazénu a úpravou vody, ale rádi bychom Vám řekli něco málo o firemní historii a zároveň 
představili atraktivní soutěž o hodnotné ceny pro naše zákazníky, která bude probíhat v roce 2014. 
 
Výročí 20 let na českém trhu nás velice těší, ale zároveň i zavazuje pokračovat v práci a v svědomité péči 
o naše zákazníky minimálně tak jako doposud. Chceme Vám i nadále naslouchat, snažit se rozumět Vašim 
problémům, neustále se zdokonalovat a rozvíjet tak, abychom byli schopni uspokojovat i ty nejvyšší nároky. 
Již teď Vám můžeme slíbit, že i v budoucnu budeme přinášet na trh kvalitní a atraktivní produkty, poskytovat 
smysluplná a dostupná řešení a udržíme vysoké standardy nabízených služeb. 
  
Využijte příležitosti a přijďte se s námi pobavit o problematice, se kterou se denně setkáváte. 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 případně objevit řešení, která Vám pomohou zlepšit 
provoz Vašeho bazénu.  
 

Přijďte se příjemnou formou dozvědět více o úpravě vody v bazénu či koupališti na seminář: 

20. výročí společnosti GHC Invest, nová deska Jesco DCM (vázaný chlor), 
používání čisticích přípravků GHC Cleaner, chlorové hospodářství  

 

 

Seminář proběhne ve dvou termínech na dvou místech tak, aby byl dostupný všem zájemcům z celé ČR: 
 

25. 3. 2014 od 10.00 do 14:00 hod. -  Kralupy nad Vltavou, Hotel Sport 
a 

26. 3. 2014 od 10:00 do 14:00 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:  
 

 Výročí! 20 let GHC Invest na českém trhu, představení soutěže 
 o hodnotné ceny 
 

 NOVINKA! Měření a regulace – nová deska JESCO DCM 01 

(s kontinuálním měřením vázaného chloru) 
 

 NOVINKA! Dávkovací technika – nová čerpadla JESCO MAGDOS 
 

 GHC Cleaner – profesionální čisticí přípravky a jejich použití v praxi 
 

 Chlorové hospodářství – komponenty systému dávkování, které ušetří 
spoustu starostí a peněz 

20. výročí založení 

 Bezpečnost při nakládání s chemikáliemi v bazénovém provozu                GHC Invest 
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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 25. 3. 2014) 
U Cukrovaru 1086 
278 01 Kralupy nad Vltavou 
www.hotel-sport.cz 

Regionální centrum Olomouc (termín 26. 3. 2014) 
Jeremenkova 1211/40b 
779 00 Olomouc-Hodolany 
www.rco.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 
 
 

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

 

 
Těšíme se na Vás 

  
Ing. Tomáš Eršil se svým týmem 
jednatel společnosti GHC Invest 

 

Odborný seminář 

20. výročí společnosti GHC Invest, nová deska Jesco DCM (vázaný chlor), 
používání čisticích přípravků GHC Cleaner, chlorové hospodářství  

 

 Kralupy nad Vltavou, 25. března 2014 *   Olomouc, 26. března 2014 *
         

  *nehodící se  škrtněte 
 

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

 

 

Záruka stability, spolehlivosti a kvality 

http://www.hotel-sport.cz/
http://www.rco.cz/

