
Vážení přátelé,  
jménem firmy AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r.o. si vás dovolujeme pozvat na: 

 

Měřicí technika ALMEMO 2015 – odborné školení  
Programování přístrojů ALMEMO, kalibrace, připojení snímačů, práce se software,   
možnosti a využití, novinky 2015 

TERMÍN:                                         
pondělí 15.6.2015 od 9:30 do 18:00 
technické přednášky + praktická cvičení                                          
úterý 16.6.2015 – osobní technické 
konzultace - dle dohody 

MÍSTO:  Hotel Kurdějov – jižní Morava, 
Hustopeče www.hotelkurdejov.cz  

Cílem tohoto odborného školení je naučit vás plně 

využívat všechny  možnosti systému ALMEMO. 
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 

2015. 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 zkušeností 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 o absolvování odborného školení 

měřicí techniky AHLBORN ALMEMO pro rok 2015/16. 

 
BONUS:  Každý z účastníků obdrží voucher na nákup měřicí techniky AHLBORN se slevou 10% 

 
CENA: 

Účastnický poplatek pro 1 osobu – Odborné školení ALMEMO    6.300,-Kč za osobu. 

Ubytování se snídaní pro 1 osobu od 15.6 do 16.6.2015             1.260,-Kč osoba/noc 
(Uvedené ceny neobsahují DPH. Platba zálohovou fakturou na účet firmy AHLBORN s.r.o.) 
 
Z organizačních důvodů a omezené kapacity ubytování Vás prosíme, co nejdříve nás informujte  

(nejpozději  do  22. 5. 2015), zda se tohoto odborného semináře zúčastníte a v jakém počtu osob. 
Tyto informace zašlete na  naši emailovou adresu: ahlborn@ahlborn.cz  

 

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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