
СЕМИНАР
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, секция ОВКХТТГ
и „ БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД като ексклузивен представител на G.I.HOLDING

и фирмите от холдинга с марки:

 системи за централна 
климатизация

 системи за прецизна 
климатизация

 секционни 
климатични камери

Имат удоволствието да Ви поканят на семинар:

„Иновативни продукти в гамата на G.I.HOLDING,
отговарящи на европейските регулации
за енергийна ефективност – ErP 2018“

София, 19.04.2018 г

Би Джи Ар Груп и G.I. Industrial Holding
продължават вече установената традиция, в началото на всеки активен търговски сезон

да запознават своите партньори с новостите в продуктовата ни гама и акцентите,
на които можем да наблегнем при продажбите.

Семинарът е насочен към нашите дистрибутори и монтажни фирми и има предимно практически 
характер.

Ще бъде отделено внимание на основните предимства на продуктите

с марки CLINT, MONTAIR, NOVAIR пред останалите предлагани на пазара.

Наред с това ще бъде отделено внимание на новите селекционни софтуери, като целта

е да се придобият реални умения за правилен подбор на съоръженията на G.I. Industrial Holding.
Семинарът е насочен към всички ОВК инженери и проектанти,

както и към нашите дистрибутори.

19 Април 2018 г
10.00 часа

„ВИТОША Парк Хотел“, гр. София, ул. Росарио 1
виж на картата

http://bgr.bg/seminar-energiina-efektivnost-2018/

http://bgr.bg/
http://www.gind.it/
https://goo.gl/maps/ugXoU3Pp9bD2
http://bgr.bg/seminar-energiina-efektivnost-2018/


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

10.00-10.30 Регистрация
10.30-10.40 Откриване
10.40-11.30 Представяне на новите 

продукти с марки CLINT, 
MONTAIR, NOVAIR

11.30-11.45 Кафе пауза
11.45- 12.30 Преглед на новите 

софтуерни продукти за 
избор на оборудване CLINT

12.30-14.00 Обяд
14.00-15.30 Преглед на новите 

софтуерни продукти за 
избор на оборудване с 
марките MONTAIR и NOVAIR

15.30-16.30 Заключителна дискусия, 
въпроси и отговори.

На всички участници ще бъдат предоставени новите продуктови каталози
за продуктите с марка CLINT,

както и софтуерните пакети на CLINT, MONTAIR и NOVAIR.
всички актуални продукти на представените марки, можете да разгледате и заявите и в нашият

онлайн магазин за отопление, климатизация и вентилация

При нужда от допълнителна информация:
 (02) 953 33 25 и 0700 11 220

(на цената на един градски разговор)

ЛЕКТОР: Емилиано Пелис
Експортен мениджър, G.I. Industrial Holding SpA 

Г-н Емилиано Пелис е машинен инженер с 12 годишен опит в областта 
на бизнеса с ОВК системи в Европа и Близкия Изток. Професионалният 
му път минава през водещи фирми, като през последните 9 години е 
продуктов мениджър за Европа на Дайкин.

Основният фокус на работата му е насочен върху хидравличните системи – 
чилъри и терминални устройства (вентилаторни конвектори и климатични 
камери) и включва маркетинговото представяне и продажбата на 
продуктите.

Понастоящем, инж. Пелис е Регионален мениджър продажби за Южна 
Европа и Обединеното кралство, на G.I. Industrial Holding SpA. .
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