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NOVÁ GENERÁCIA TEPLOVZDUŠNÝCH GENERÁTOROV ADRIAN-AIR® MID

Aj centrálna teplovzdušná jednotka ako generátor má potenciál urobiť viac? Jednoznačne. A my sme jej
využitie posunuli na novú úroveň.
Viac informácií nájdete tu

RADÍME VÁM

Pokračujeme v našej novej rubrike, ktorej témou sú odborné a profesionálne rady našim partnerom. Veríme,
že nás sami budete zásobovať podnetmi na nové príspevky.
Tento krát si ukážeme nastavenie diferencionálneho manostatu v našich tmavých plynových infražiaričoch
ADRIAN-RAD® AA. Takže! Idete na servis? Nezabudnite, nastaviť manostat. Pozrite si video návod, ako to
spraviť rýchlo a ľahko.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE BANSKOBYSTRICKEJ REGIONÁLNEJ KOMORY SOPK

Dňa 12. marca 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

V

rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. ADRIAN
GROUP s. r. o. získal ocenenie ,,Krištáľový Merkúr 2014" v kategórii produktová inovácia vyššieho rádu.
Viac

informácií

k

tomuto

oceneniu

nájdete

v

prvom

článku

nášho

newslettra

alebo

na: http://bb.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015012001

VALNÉ

ZHROMAŽDENIE

SLOVENSKO-RUSKEJ

PODNIKATEĽSKEJ

RADY

Dňa 13. marca 2015 sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovensko-Ruskej podnikateľskej
rady. Na zasadnutí boli prerokované organizačné otázky týkajúce sa činnosti a plánov rady na práve
prebiehajúci rok 2015. Účastníci sa stretli v rámci druhej časti programu s novým mimoriadnym a
splnomocneným veľvyslancom Ruskej Federácie v Slovenskej republike A. L. Fedotovom, ktorý informoval
prítomných o aktuálnej situácii a perspektívach spolupráce slovenských a ruských podnikov. Viac informácií
o novom mimoriadnom a splnomocnenom veľvyslancovi nájdete na: http://slovakia.mid.ru/sk/web/svk/

OBCHODUJTE S MAĎARSKOM
Dňa 18. 3. 2015 zorganizovala Banskobystrická regionálna komora SOPK, v spolupráci s Veľvyslanectvom
Maďarska v Bratislave, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Budapešti a agentúrou SARIO, seminár
„Obchodujte s Maďarskom“. ADRIAN GROUP s. r. o. využila túto príležitosť a prezentovala svoje dlhoročné
skúsenosti s predajom svojich výrobkov na tomto trhu.

POZÝVAME VÁS
Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. Vás srdečne pozýva na

PREZENTAČNÉ DNI A-SICE,
ktoré sa uskutočnia: 15. 4. 2015 v Prešove a 16. 4. 2015 v Poprade.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

