Vážení přátelé,
jménem firmy AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o.
si vám dovolujeme nabídnout tato dvě na sobě nezávislá odborná školení:

1. MĚŘICÍ TECHNIKA ALMEMO 2017/18
Termín: středa 4.10.2017 až čtvrtek 5.10.2017
Místo: ALFA RESORT - Deštné v Orlických horách www.alfaresort.cz
Cílem tohoto odborného školení je naučit vás plně využívat všechny
možnosti a novinky systému ALMEMO 2017/2018. Naučíme vás
nejenom ovládat přístroje ALMEMO,
ale i programovat nové snímače včetně zadávání jejich
kalibračních křivek. Seznámíme vás s novými trendy a možnostmi
v měřicí technice AHLBORN ALMEMO pro rok 2017/18.
Nabízíme vám atraktivní technický program pro rozšíření vašich
znalostí formou konzultačních odborných přednášek a následně
také sérii praktických cvičení. V odpoledních hodinách budete
mít možnost konzultovat a vyměnit si zkušeností s kolegy z jiných
pracovišť a laboratoří.
Toto odborné školení DOPORUČUJEME a je určeno všem uživatelům přístrojové techniky
AHLBORN ALMEMO, zkušebním technikům a pracovníkům firemních a kalibračních laboratoří.
CERTIFIKÁT: Každý z účastníků obdrží certifikát AHLBORN ACADEMY 2017 o absolvování odborného
školení měřicí techniky AHLBORN ALMEMO pro rok 2017/18.

2. TERMODIAGNOSTIKA 2017/18
Termín: čtvrtek 5.10.2017 až pátek 6.10.2017
Místo: ALFA RESORT - Deštné v Orlických horách www.alfaresort.cz
Cílem tohoto odborného školení je prohloubit vaše znalosti
z TERMODIAGNOSTIKY a vysvětlit fyzikální zákony,
se kterými je potřeba počítat při profesionálním měření
termokamerou. Seznámíme vás s novými trendy a možnostmi
v TERMODIAGNOSTICE pro rok 2017, a to ve všech oborech.
Nabízíme vám atraktivní technický program pro rozšíření vašich
znalostí formou konzultačních odborných přednášek a následně
také sérii praktických cvičení, zaměřených na měření
termokamerou.
Toto odborné školení DOPORUČUJEME a je určeno všem uživatelům TERMOKAMER a zájemcům
o TERMODIAGNOSTIKU, kteří mají zájem o profesionální měření termokamerou.
CERTIFIKÁT: Každý z účastníků obdrží certifikát AHLBORN ACADEMY 2017 o absolvování odborného
školení TERMODIAGNOSTIKA 2017/18

CENA ODBORNÉHO ŠKOLENÍ:
1. MĚŘICÍ TECHNIKA ALMEMO 2017/18 (4.-5.10.2017)
6.900,- Kč za osobu
2. TERMODIAGNOSTIKA 2017/18 (5.-6.10.2017)
6.900,- Kč za osobu
3. Kombinace obou odborných školení
11.900,- Kč za osobu
MĚŘICÍ TECHNIKA ALMEMO 2017/18 + TERMODIAGNOSTIKA 2017/18
SLEVA z celkové částky odborného školení v případě přihlášení:
2 osob 8%, 3 osob 12%, 4 osob 18%, 5 osob 20%

(Uvedené ceny neobsahují DPH a cenu za ubytování. Platba zálohovou fakturou na účet firmy AHLBORN s.r.o.)

CENA UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkový pokoj (obsazen 1 osobou)
Dvoulůžkový pokoj (obsazen 2 osobami)
Apartmá se dvěma ložnicemi (obsazen 2 osobami)
Apartmá se dvěma ložnicemi (obsazen 3-4 osobami)
Horská chata pro 4 osoby (minimálně 2 noci)
Horská chata pro 5 osob (minimálně 2 noci)

1.195,- Kč osoba/noc/se snídaní
795,- Kč osoba/noc/se snídaní
895,- Kč osoba/noc/se snídaní
795,- Kč osoba/noc/se snídaní
6.400,- Kč 4 osoby/2 noci/se snídaní
6.600,- Kč 5 osob/2 noci/se snídaní

(Uvedené ceny za ubytování se snídaní včetně DPH. Platba zálohovou fakturou na účet hotelu ALFA RESORT
nebo v hotovosti při odjezdu z hotelu ALFA RESORT)
REZERVACE:
Vaši nezávaznou rezervaci, prosím, zašlete co nejdříve, a to vzhledem ke kapacitě ubytování,
na email ahlborn@ahlborn.cz. Do rezervačního emailu uveďte, o které odborné školení máte zájem, počet osob
a typ ubytování.
PŘIHLÁŠKA: Přihlášku k vyplnění Vám zašleme na základě provedené rezervace, a nebo si ji přímo vyžádejte
na ahlborn@ahlborn.cz
Těšíme se na osobní setkání.
AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o.
Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4,
Tel: 261 218 907 ahlborn@ahlborn.cz
www.ahlborn.cz

