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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 našich obchodních
partnerů připraveny zajímavá témata z chlorového hospodářství, bazénové technologie a úpravy vody, která
pro Vás mohou být inspirací jak zlepšit a zefektivnit provoz bazénu. Jistě jste také jako my, zaznamenali plno
změn, které se staly v bazénářském odvětví v minulém roce, proto 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 ušetřit náklady na provoz Vašeho bazénu.
Na semináři se tedy budeme zabývat převážně koncepty, které mohou v bazénovém provozu ušetřit čas
a námahu nebo dokonce přinést nezanedbatelné úspory nákladů. Nedílnou součást semináře bude odborná
přednáška, která se bude týkat problematiky související se zavedením nové bazénové vyhlášky a případnými
praktickými důsledky v bazénových provozech. Neopomeneme ani novinky v oblasti analýzy parametrů
bazénové vody.
Společnost GHC Invest, s.r.o. se neustále snaží zdokonalovat, rozvíjet své obchodní aktivity a plnit tak
vysoké nároky našich zákazníků také díky využívání nejmodernějších technologií. V oblasti správy firmy
a administrativy jsme od roku 2012 přešli na novější verzi centrálního informačního systému. Tato změna
přinesla zajisté zlepšení a zefektivnění procesů skladové a účetní evidence, managementu obchodních
dokumentů a dokladů a také účinnější sdílení a předávání informací mezi jednotlivými odděleními firmy.
Každý obchodní případ se tak stane ještě více automatickým procesem s maximální možnou mírou
eliminace chyb, při zachování dostatečné flexibility. I do budoucna tak bude zajištěno zachování a udržení
vysokých standardů kompletního servisu v oblasti dodávek chloru a bazénových chemikálií.
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:

Úspora nákladů na provoz bazénu, automatizace v měření, regulaci,
dávkování a chemické úpravě vody
Seminář proběhne ve dvou termínech na dvou místech tak, aby byl dostupný všem zájemcům z celé ČR:

27. 3. 2012 od 10.00 do 13:30 hod. - Kralupy nad Vltavou, Hotel Sport
a

28. 3. 2012 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! Úprava bazénové vody s využitím pro sprchování.
Úspora provozních nákladů ve veřejných bazénech.
 NOVINKA! Nová bazénová vyhláška č. 238.
Praktické důsledky a problémy v bazénovém provozu.
 NOVINKA! Snadná kontrola technologie přímo z Vašeho PC.
Vizualizace měření, regulace a dávkování ve veřejných bazénech.
 NOVINKA! Nová generace fotometrů MD 200 a MD 100.
Měřicí přístroje na analýzu vody Lovibond.
 Distribuce plynného chloru, situace na českém trhu.
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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 27. 3. 2012)

Regionální centrum Olomouc (termín 28. 3. 2012)

Na 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

Úspora nákladů na provoz bazénu, automatizace v měření, regulaci,
dávkování a chemické úpravě vody
Kralupy nad Vltavou, 27. března 2012 *

Olomouc, 28. března 2012 *
*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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