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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 oboru bazénové technologie a úpravy vody. Pro ty z Vás, kterým se
nepodařilo dorazit na nedávno skončený veletrh bazénů v Praze – Letňanech, je účast na semináři navíc
ideální příležitostí se osobně setkat s pracovníky vedení naší společnosti a prohovořit veškeré aspekty naší
dlouhodobé a pevně věříme, že úspěšné obchodní spolupráce.
Jak jistě víte, v nedávné době u nás došlo k určitým personálním změnám, které však, a to bychom vás rádi
ujistili, nemají žádný vliv na kvalitu a spolehlivost našich dodávek a služeb. Naopak chceme do budoucna
ještě zprofesionalizovat interní procesy a postupy ve firmě tak, abychom mohli i nadále svým zákazníkům
zaručit s plnou odpovědností kompletní servis v oblasti dodávek chloru a bazénových chemikálií. V této
souvislosti bychom Vám rádi na semináři představili koncepci naší společnosti pro následující období, kdy
naším cílem bude dlouhodobá spokojenost zákazníků s našimi dodávkami, jak co se týče kvality
a spolehlivosti, tak i příznivé ceny.
Náplní semináře budou rovněž odborné přednášky o bezpečnosti a právní odpovědnosti v souvislosti
s provozováním bazénu či koupališť, o měření, regulaci a dávkování bazénových chemikálií a také analýze
parametrů bazénové vody. Součástí přednášek bude představení inovativních produktů v dané oblasti.
Nezapomeňte také, že na našich webových stránkách www.ghcinvest.cz je kompletní přehled všech 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 přátelskou a poučnou formou dozvědět více o úpravě vody v bazénu či koupališti…

Chlorové hospodářství, právní odpovědnost a úprava bazénové vody 2011
Seminář proběhne ve dvou termínech na dvou místech tak, aby byl dostupný všem zájemcům z celé ČR:

29. 3. 2011 od 10.00 do 13:30 hod. - Kralupy nad Vltavou, Hotel Sport
a

30. 3. 2011 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:
 Distribuce plynného chloru v ČR, bezpečné chlorové ventily.
 NOVINKA! Bezpečnost a odpovědnost při provozování bazénu.
(veřejný bazén z pohledu práva – JUDr. Pavel Srb)
 Chemikálie a postupy při úpravě bazénové vody.
NOVINKA! Legislativní změny v označování chemikálií.
 Měření, regulace a dávkování v privátních bazénech.
NOVINKA! Cenově výhodná deska MEIBLUE BASIC DIGITAL.
 Bezpečné rozvody a dávkování plynného chloru JESCO.
NOVINKA! Nový přepínač chloru a elektroregulační ventil.
 Měřící přístroje na analýzu vody Lovibond.
NOVINKA! MaxiDirect – universální a spolehlivý pomocník.
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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 29.3.2011)

Regionální centrum Olomouc (termín 30.3.2011)

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

Chlorové hospodářství, právní odpovědnost a úprava bazénové vody 2011
Kralupy nad Vltavou, 29. března 2011 *

Olomouc, 30. března 2011 *
*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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