
 
 
 

 

 
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. Odborné školení MĚŘICÍ TECHNIKA ALMEMO 2020  
  Termín: středa 22.4.2020 až čtvrtek 23.4.2020     

 Místo:  HOTEL OREA RESORT HORIZONT, Pancíř 126, 340 04 Železná Ruda, www.resorthorizont.cz 
 

Cílem tohoto odborného školení je naučit vás plně 

využívat všechny možnosti a novinky systému 
ALMEMO 2020. 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 2020.  
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 

zkušenosti 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 2020 o absolvování odborného 

školení MĚŘICÍ TECHNIKA AHLBORN ALMEMO pro rok 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Odborné školení TERMODIAGNOSTIKA 2020 

 Termín: čtvrtek 23.4.2020 až pátek 24.4.2020  
 Místo:  HOTEL OREA RESORT HORIZONT, Pancíř 126, 340 04 Železná Ruda, www.resorthorizont.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 2020, 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 2020 o absolvování odborného 

školení TERMODIAGNOSTIKA 2020. 

http://www.resorthorizont.cz/
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CENA ODBORNÉHO ŠKOLENÍ: 
1. MĚŘICÍ TECHNIKA ALMEMO 2020 (22.4.-23.4.2020)    6.900,- Kč za osobu 

2. TERMODIAGNOSTIKA 2020  (23.4-24.4.2020)    6.900,- Kč za osobu 
3. Kombinace obou odborných školení (22.4.-24.4.2020)            11.900,- Kč za osobu 

MĚŘICÍ TECHNIKA ALMEMO 2020 + TERMODIAGNOSTIKA 2020   

 
(Ubytování pro vás můžeme na vyžádání zajistit  již od úterý 21.4.2020) 

           
SLEVA z celkové částky odborného školení v případě přihlášení:  

2 osob 8%, 3 osob 12%, 4 osob 18%, 5 osob 20% (poskytnutá sleva se nevztahuje na ubytování) 
 
Platba zálohovou fakturou na účet firmy AHLBORN s.r.o., uvedené ceny neobsahují DPH a cenu za ubytování. 

 
Místo: HOTEL OREA RESORT HORIZONT, Pancíř 126, 340 04 Železná Ruda, www.resorthorizont.cz 

 

 
 
CENA UBYTOVÁNÍ:  

Dvoulůžkový pokoj Executive (obsazen 1 osobou)  1.730,- Kč  1 osoba/noc/se snídaní 

Dvoulůžkový pokoj Executive (obsazen 2 osobami)   1.890,- Kč  2 osoby/noc/se snídaní  
    

Uvedené ceny za ubytování se snídaní jsou včetně DPH. Uvedená cena za ubytování neobsahuje místní 
poplatky. Ubytování lze zajistit případně již od úterý 21.4.2020. Platbu za ubytování lze uskutečnit kartou,  

nebo v hotovosti při odjezdu na recepci hotelu.  
 
STORNO POPLATKY:  

z ceny školení:  30-15 dnů předem 30%, 14-4 dny předem 60%, 3-0 dnů předem 100% 
z ceny ubytování: 22-0 dnů předem 100% 

 
PŘIHLÁŠKA:  

V případě vašeho zájmu o nabízená odborná školení zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku co nejdříve na 

naši adresu ahlborn@ahlborn.cz. Kapacita účastníků školení je omezena a přihlášky budou řazeny 
podle data přijetí. Závaznou přihlášku vám zasíláme společně s touto pozvánkou. Lze ji také stáhnout na 

našich stránkách www.ahlborn.cz/servis/skoleni, nebo si ji přímo vyžádat na ahlborn@ahlborn.cz. 
 

Závazné přihlášky zašlete, prosím, nejpozději do 21.2.2020. 

 
REZERVACE:  

V případě, že máte o námi nabízená školení zájem a chcete si zajistit místo co nejdříve, ještě před 
odesláním závazné přihlášky, nabízíme vám možnost udělat již dnes nezávaznou rezervaci. 

Prosím, zašlete na email ahlborn@ahlborn.cz informace, o které odborné školení máte zájem, počet osob a typ 
ubytování. 

 

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  
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