SEPTEMBER 2014

View this email in your browser

NOVINKA ADRIAN®
V rámci tejto pravidelnej rubriky o novinkách v našom sortimente sme Vám v roku
2014 predstavili riadiace systémy MULTI-RAD® WEB a PLUS. Naše vlastné
výrobné priestory sú jednými z prvých, kde bola táto nová generácia riadenia
aplikovaná a pravidelne dokazuje všetkým záujemcom svoje kvality. Spustenie bolo
spojené s predstavením vlastnej grafickej vizualizácie cez WEB SERVER
a distribúciou aktualizovaných technických podmienok spolu s návodom na návrh
a dizajn systémov riadenia. Aj Vy máte záujem vidieť na vlastné oči, ako funguje
vykurovanie ADRIAN GROUP? Chcete si to skúsiť na svojom laptope, tablete alebo
mobile? Neváhajte a kontaktujte nás na adrian@adrian.sk.

UPOZORNENIE PRE PROJEKTANTOV
Radi by sme Vás informovali, že technické podmienky k produktom ADRIANAIR® boli v priebehu mesiaca september aktualizované. V prípade, že pracujete na
zadaniach, kde s nimi počítate, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali a my Vám
radi pošleme obratom novú verziu technických podkladov. V prípade, že máte platný
vstup do partnerskej zóny, spomínané dokumenty nájdete aj tam. Ak nie, určite nám
dajte vedieť na adrian@adrian.sk a staňte sa naším partnerom.

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na
11. ročník medzinárodnej konferencie
ENEF 2014,
ktorá sa uskutoční v priestoroch Hotela LUX, Banská Bystrica
v dňoch 07. - 09.10.2014.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

POZÝVAME VÁS

PREZENTAČNÉ
DNI ASICE
Dňa 10. 9. 2014 sa v Košiciach uskutočnili Prezentačné dni ASICE tematicky zamerané na
„Vykurovanie, klimatizácia a vzduchotechnika“. Podujatie bolo určené odbornej verejnosti,
najmä projektantom. Naša spoločnosť pripravila pre túto príležitosť špeciálnu prezentáciu
zameranú na úspory v energetických systémoch veľkoobjemových objektov. V prípade, že
Vás téma zaujala, pozrite si našu prezentáciu tu. Ďalšie prezentačné dni sa uskutočnia 12.
11. 2014 v Trnave a 13. 11. 2014 v Trenčíne. Všetkých Vás srdečne pozývame.

TECHNICKĚ
ŠKOLENIE
V
RUSKU
Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. v kooperácii s partnerskou spoločnosťou OOO GeLiOs
zorganizovali v dňoch 16.-17.09.2014 technické školenie vo Voroneži, RF, ktoré malo veľký
úspech. Viac...

WORLD OF METAL,
BIELORUSKO
Zástupcovia spoločnosti ADRIAN GROUP
s.r.o.
sa
zúčastnili
na 6.
ročníku
medzinárodnej výstavy World of Metal 2014, ktorá sa uskutočnila v Bielorusku, vo
výstavnom centre BelExpo v Minsku v dňoch
16.
18.
9.
2014. Na
výstave sa prezentovalo
spolu
57
vystavovateľov
z Bieloruska,
Ruskej
federácie, Kazachstanu, Ukrajiny, Nemecka,
Švédska,
Fínska
a Slovenskej
republiky. Slovenskú účasť na výstave
podporilo Ministerstvo hospodárstva SR a
Európsky fond regionálneho rozvoja. Za
Slovenskú republiku sa výstavy okrem
ADRIAN
GROUP s.r.o.
zúčastnili
aj zástupcovia firiem ECOFIL spol. s r.o. a
HASMA s.r.o.

ROZŠIRUJEME
HORIZONTY
V dňoch 20.-28.9.2014 sme sa zúčastnili obchodnej misie slovenských firiem do Číny, ktorú
organizovala Banskobystrická regionálna komora SOPK, Slovensko - Čínska podnikateľská
rada a China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). V rámci obchodnej
misie sme navštívili Peking a provinciu Henan (Anyang a Zhengzhou). Súčasťou programu
bola návšteva Obchodnej a priemyselnej komory Anyang, stretnutie s primátorom a
zástupcami mesta Anyang a rokovania so zástupcami čínskych firiem. Viac...

NOVINKY NAŠICH PARTNEROV
Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. v rámci rozširovania svojho pôsobenia na ruskom trhu
podpísala zmluvu s novými partnermi:
OOO Gazinterstroj, Podolsk
OOO Nižnevartovskgaz, Nižnevartovsk

NOVÝ ČLEN TÍMU
Vážení partneri,
s radosťou Vám oznamujeme, že kolektív ADRIAN GROUP s.r.o. sa rozrástol o novú
členku:
Ing. Denisa Voskárová
tel.: +421 48 471 04 44
Referentka obchodu
mob.: +421 948 598 542
Oddelenie marketingu
e-mail: voskarova@adrian.sk, skype: ADRIAN GROUP
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