BRS KLÍMA ÉS GÁZCENTRUM KFT.
3529 Miskolc, Soltész N. K. u. 161. Tel./Fax.: 46/412-421, 46/323-469
E-mail: brsgazcentrum@gmail.com honlap: www.gazcentrum.brskft.hu

MEGHÍVÓ
XVIII. FŰTÉSTECHNIKAI-KLÍMA KIÁLLÍTÁS és VÁSÁR
2016. május 26-27. (csütörtök 12 órától - péntek 17 óráig )
a KLÍMA és GÁZCENTRUM TERÜLETÉN
Tisztelt Partnerünk!

Irány a Gázcentrum!

Ezúton meghívjuk Önt és partnereit a XVIII. Klíma és Fűtéstechnikai Kiállítás és Vásárra,
melynek fővédnöke Kiss Gábor, városunk alpolgármestere.
Ez alkalommal is várják Önöket a kiállító cégek újdonságokkal, valamint a BRS fergeteges
műsorral és vacsorával.
Amire büszkék vagyunk:
A VGF szaklap megbízott kollégái az üzletek szakmai felkészültségét felmérve járták az
országot. A kiértékelésük alapján Miskolcon a BRS Klíma és Gázcetrum Kft a legjobb
értékelést kapta, és Országosan is az első helyezést érte el.

Program:
Csütörtök:
-1200 Regisztráció, fogadás finom falatokkal
-1400 Köszöntő-Körmöczy Zsuzsanna ügyvezető
-1410 A gyártók előadása az újdoságokról
-1530 Szünet-sajtos-tejfölös lángos frissen csapolt sörrel
-1600 Köszöntő-Kiss Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város Alpolgármestere
-1700 BRS gulyás
-1730 Fergeteges bűvész show
-2000 Zárás
Péntek:
-800tól Reggeli ,konzultáció, vevők, látogatók fogadása
-1000 Előadások tanulóknak
-1100 Linde - hegesztési bemutató, hegesztési eszközök, csomagok célirányosan
szerelőknek,szakembereknek,speciális gázok felhasználóinak.
-1200 Lángos evés
-1800 A vásár zárása
BOSCH, IMMERGAS, ARISTON, VIESSMANN, CIRKO Expert, GRUNDFOS , WILO
BWT , HAKA, LINDE, MÜPRO, GREE, BERNER, SCHELL,FERNOX,VENTS,
A partnertalálkozó napján egyedi, vissza nem térő akciókkal kedveskedünk a kizárólag jelenlévő
vendégeink részére.
Ajándékokat sorsolunk ki, ill. ajánlunk fel a rendezvényen képviselt gyártók felajánlásaiból.
A rendezvény ideje alatt 14-17 óráig előadásokat tartanak az újdonságokról a gyártók képviselői,
pénteken a Linde tart szakmai napot, amire ismét látogassanak vissza.
Szeretettel várom mindkét napon, abban a reményben is, hogy sok látogató és vevő is
belátogat az akciók miatt és ebből Ön is realizálhat tervezési vagy kivitelezési munkát.

Amit CSAK a BRS Klíma és Gázcentrumban kap meg, - a konkurenciánál NEM!
1.
2.
3.
4.
5.

Ingyenes energetikai tanúsítványt
Alpha 2L Grundfos szivattyút ajándékba
BOSCH faliórák, napszemüvegek kerülnek kisorsolásra.
BOSCH szerszámgép futó akció mellé mindenki kap BOSCH ajándékot.
Immergas által POLICE karóra 2db Victrix EXA kondenzációs kazánhoz +
termosztátot.
6. Az Aristontól extra ajándékot.
7. A Viessmann jóvoltából 2fős berlini gyárlátogatást, a legtöbb Viessmann kazánt
vásárlónak.
8. A vásár ideje alatt, aki Viessmann kazánt vásárol, Viessmann órát kap ajándékba.
9. Profi válaszokat első kézből, egy helyen
10. Prímagáz pb cseretelep ,és Linde technikai gázok egy helyen.
11. Linde jóvoltából hegesztési bemutató és héliumos lufik vihetők el gyermekeik és
unokáik részére.
12. Lángost minden mennyiségben egy jó hideg korsó sörrel + BRS gulyást.
13. Bor kóstolást pincelátogatással, Magyarország legjobb borait Miskolc legszebb
pincéjében fogyaszthatja el.(részletek a honlapon)
14. Szűcs Ádám bűvész bemutatója

AKCIÓK :
1.- Aki a rendezvény alatt leelőlegezett legnagyobb forgalmat tudja generálni,
egy „A” energia osztályú Alpha 2L Grundfos szivattyút nyer,
2.- Minden leelőlegezett / megvásárolt kazán után, vagy nettó 500.000.- Ft vásárlás esetén :
ingyen elkészítünk egy energetikai tanúsítványt az Ön részére. (lakás, 40eFt értékben)
3.- Nem marad el a szokásos BOSCH akció sem:
2016.május 4-e és június 30-a között vásárolt összesített számlák nettó értéke után:
150.000.-Ft vásárlás után BIT készlet
300.000.- Ft vásárlás után X-line szerszámkészletet,
500.000.- Ft vásárlás után BOSCH zöld kisgépet,
700.000.- Ft vásárlás után BOSCH kék gépet adunk.
4.-Immergas kondenzációs kazán , illetve bármilyen kazán vásárlása esetén termosztátot adunk
ajándékba.
5.- A megvásárolt Bosch kondenzációs kazánhoz Bosch munkakabátot / Bosch munkaruhát adunk
ajándékba.
6.- Minden kedves vendégünk átvehet egy Avasi pincelátogatásra és borkóstolásra egy
2 személyre szóló kupont. (a helyszínen kérje kolléganőnktől)
Kérem fáradjon be hozzánk ezen a két napon, vegye fel a kapcsolatot a gyártókkal, akiknek 24 éve
látjuk el a Márkaképviseletét.
Töltsünk el közösen két kellemes és eredményekben gazdag napot!
Jelentkezését a 46/412-421 vagy a nonstop hívható 70/33-88-555 telefonszámon várjuk.
Üdvözlettel:
Körmöczy Zsuzsanna
Miskolc, 2016.05.11.

