
POZVÁNKA 

Vážení obchodní partneri, projektanti, technici, dámy a páni, priatelia dovoľujeme si
Vás pozvať na 

školenie a reklamno - prezentačnú akciu
 organizovanú firmou Boyser s.r.o. s partnermi,

 ktoré sa bude konať dňa 23.9.2016 v hoteli Lineas v Prešove. 

Akcia je určená pre technických, odborných pracovníkov výrobných firiem, 
projekčných kancelárií, technikom a pracovníkom údržby nielen východoslovenského 
regiónu. Prezentovať sa budú firmy ktoré sú špičkou vo svojom obore. Predstavíme Vám 
nové trendy, použitie a aplikácie v oblasti výmenníkov, priemyselného chladenia, armatúr, 
prietokomerov a čerpadiel. Pre všetkých účastníkov je pripravený aj sprievodný program, 
občerstvenie, tombola, obed a odborná diskusia v skupinách.

Program: 

  8,30 –   9,00 Prezentácia 

  9,00 –   9,05 Privítanie 

  9,05 –   9,30 Prednáška firmy SWEP Slovakia s.r.o. doskové výmenníky - predstavenie 
firmy, typy, výpočtový program, Ing. Marek Zborovjan, Ing. Ľudovít Kováč  

  9,30 – 10,00 Prednáška firmy TRANE Slovakia s.r.o. chladiče, chillery, - predstavenie 
firmy, výrobný sortiment, služby, Ing. Stanislav Chlepko 

10,00 – 10,30  Prednáška firmy VALVE a.s. armatúry značky ARI ARMATUREN - 
predstavenie firmy, dodávaný sortiment, typy ventilov, Ing. Róbert Bartko   

10,30 – 10,45 Prestávka, káva, čaj, občerstvenie 

10,45 – 11,15 Prednáška firmy COMAC CAL s.r.o. predstavenie firmy, indukčné 
prietokomery, snímače prietoku, merače tepla a chladu, Ing. Martin Horák   

11,15 – 11,45 Prednáška firmy BOYSER s.r.o. predstavenie noviniek, aplikácie čerpadiel 
Yamada a Boyser, Ing. Martin Kolesár  

11,45 – 12,00 Tombola 

12,00 – 13,00 Obed – reštaurácia hotela Lineas 

13,00 – 14,00 Odborné diskusie v skupinách 

14,00 hod. Záver, skončenie akcie 

Účasť na akcii je bezplatná. Budeme radi ak prídete aj viacerí z jednej firmy. Pre uľahčenie
prezentácie sa nám prosím prihláste vopred. Prihlášky s heslom „AKCIA BOYSER PO“ 
uvedenom v predmete správy nám posielajte na e-mail: info@boyser.sk.                        
Pre každého účastníka máme pripravené prekvapenie. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Miesto konania:
Kongresová hala 2. posch. hotela Lineas, Budovateľská 14, Prešov, http://www.lineas.sk

http://www.lineas.sk/
mailto:info@boyser.sk

