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ADASH s.r.o. Vás zve na odborné školení určené řídícím i výkonným pracovníkům údržby:

Nejnovější trendy ve vibrační diagnostice strojů
Prediktivní řízení údržby a monitorování provozního stavu strojů

Datum:

10. - 12.11. 2020

Místo konání:

Horský hotel Sepetná
Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
okr. Frýdek - Místek
GPS: 49°32'58.602"N, 18°24'15.851"E

Program:
Novinky v hardware přístrojů.
Nové přístupy a metody vyvažování strojů.
Cloudové on-line monitorovací systémy.
Novinky v on-line monitorovacím systému A3716.
Novinky v software DDS 2020.
Příklady z praxe - praktické ukázky diagnostických případů.
Prostor pro dotazy uživatelů.
Jako každoročně budou přímo k dispozici pracovníci Adash, aby Vám pomohli řešit jakékoliv uživatelské problémy
související s měřením a zpracováním dat. Samozřejmostí je také výstava výrobků Adash, kde bude dostatek prostoru pro
podrobné předvedení všech výrobků Adash a jejich vlastností.
Akce – kalibrace s 15% slevou - spojte svou účast na semináři s pravidelnou kalibrací svých přístrojů.
Časový harmonogram:

Forma platby:

00

00

10.11. 16 - 20 prezence
00
00
11.11. 8 prezence , 9 oficiální zahájení, referáty, diskuse
00
00
12.11. 9 - 17 diskuse, praktické ukázky diagnostických měření

Částku za požadované služby, včetně DPH převeďte na účet vedený u ČSOB, číslo účtu 373803113/0300,
IBAN CZ30 0300 0000 0003 7380 3113, BIC CEKOCZPP, variabilní symbol uvádějte IČO Vaší firmy.
Daňový doklad Vám bude zaslán elektronicky. Zálohovou fakturu Vám vystavíme na vyžádání.
Lze platit pouze převodem.

Přihláška na seminář:

Do rámečků zapište počet osob, pro který danou službu objednáváte. Vypočtěte pak celkovou částku,
kterou zašlete na výše uvedený účet.
Vyplněnou přihlášku zašlete faxem na číslo: +420 596 232 671 nebo e-mailem na info@adash.cz

Firma: …………………………………………………………….…………. Tel./fax: ……………………………………………………………...
Jméno zástupce: …………………………………………………………… DIČ: ………………………………………………………………….
Jména účastníků: …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….
Účastnický poplatek

Ubytování

 x 3.300,- Kč
(3.993,- vč. 21%DPH)

Osoba na jednolůžkovém pokoji


11.11. 

10.11.

x 1.980,- Kč (2.178,- Kč vč. 10%DPH)
x 1.980,- Kč (2.178,- Kč vč. 10%DPH)

Stravu si hradí účastník sám. Pozvánka je k dispozici na www.adash.cz

Osoba na dvoulůžkovém pokoji

 x 1.680,- Kč (1.848,- Kč vč. 10%DPH)
11.11.  x 1.680,- Kč (1.848,- Kč vč. 10%DPH)

10.11.

