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TECHNICKÁ NOVINKA ADRIAN® SEZÓNY 2014-2015
Naša spoločnosť úspešne odštartovala inštalácie novej generácie riadiacich systémov MULTI-RAD. Spolu
s partnerskou organizáciou GELIOS, Voronež, Ruská Federácia a spoločnosťou INFRACOMFORT sa nám
podarilo zvíťaziť v dvoch významných projektoch ako na Ruskom tak aj na domácom trhu. Prednosti nového
systému boli pritom kľúčom k víťazstvu. ADRIAN GROUP tak odovzdal prvé vizualizácie ušité na mieru
konečnému užívateľovi a získal praktické skúsenosti a reálnu spätnú väzbu. Ak chcete o systéme MULTIRAD vedieť viac, kliknite sem.

ROZŠÍRENÉ

ZASADNUTIE

SLOVENSKO-RUSKEJ

PODNIKATEĽSKEJ

RADY

Dňa 5. 12. 2014 sa v Moskve uskutočnilo ďalšie spoločné zasadnutie SLOVENSKO-RUSKEJ podnikateľskej
rady. Pracovnú časť zasadnutia moderovali zástupcovia našej spoločnosti ADRIAN GROUP s.r.o. Podpísané
boli dve medzivládne dohody. Novovymenovaní predsedovia medzivládnej komisie pre hospodársku a
vedecko-technickú spoluprácu (MVK) minister hospodárstva SR P. Pavlis a ministrer hospodárstva a

priemyslu RF D. Manturov sa dohodli na predbežnom termíne 17. MVK, ktorá by sa mala uskutočniť
v poslednom štvrťroku 2015 v Bratislave. Viac informácií

PODPORUJEME ROZVOJ REGIÓNU
15. 12. 2014 sa uskutočnilo koncoročné zasadnutie predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory
SOPK, členom ktorého je aj spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Zasadnutie sa uskutočnilo v spoločnosti ELBA
a.s. v Kremnici, ktorá je našim zákazníkom. Počas stretnutia boli prerokované dôležité otázky rozvoja nášho
regiónu. Na záver sa uskutočnila prezentácia výrobných priestorov a strojového parku spoločnosti
a predstavenie výrobného programu.

CERTIFIKÁCIA ZARIADENÍ PRE EXPORT V RÁMCI COLNEJ ÚNIE
Radi by sme Vás informovali o tom, že naša spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. úspešne absolvovala proces
certifikácie pre celý sortiment produkcie a získala aktuálne dokumenty potrebné pre export v rámci colnej
únie. Požiadať o certifikáty

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,

spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na 19. ročník medzinárodnej výstavy
Aqua-Therm Moskva 2015,
ktorá sa uskutoční vo výstavnom centre Crocus Expo v Moskve
v dňoch 3. 2. 2015– 6. 2. 2015.
Radi Vás privítame v našom stánku С125, pavilón 3, hala 15.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

OHLASY

•

Poďakovanie za aktívnu spoluprácu Exportné fórum 2014

Nezabudnite, zimná odstávka spoločnosti ADRIAN GROUP s. r. o.
sa uskutoční v dňoch od 22. 12. 2014 do 6. 1. 2015.
Ďakujeme za spoluprácu v tomto roku a tešíme sa na ďalšiu v roku 2015.

