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Geodéziai szakmai konferencia
Február utolsó munkanapján, egy esõs péntek
délelõtt a RedGhost Kft.
nyílt Napot rendezett „Minden, ami geodézia” címmel. Ezzel a rendezvénnyel
mutatkozott be ez a fiatal,
geodéziai mûszereket forgalmazó biatorbágyi cég a
szakmának szintúgy, mint a
potenciális vevõknek.
A meghívottak között
szerepeltek építõipari cégek, tervezõirodák és geodéták. A szakmai konferencia célja az ismeretterjesztés volt neves meghívott
elõadók által.
A földmérés különbözõ
eszközeit a Navicom Kft.
képviselõje, Stenzel Sándor mutatta be a szintezõktõl a GPS vezérlésig. A szakmailag magasszintû elõadást egy gyakorlati tapasztalatokban bõvelkedõ beszámoló követte. Kecskeméti István cégvezetõ Nyíregyházáról utazott hozzánk, hogy elmesélje, milyen módszereket használtak a geodéták régen és milyen lehetõségekbõl választhatnak ma. A preventív szerviz jelentõségét méltatta
Gritsch Norbert, a Geokomp Kft. ügyvezetõje, akit szintén nagy érdeklõdéssel hallgatott a közönség a mérõberendezések tipikus
meghibásodásait és ennek elkerülését illetõen. Majd vitaindító

összegzésre került sor a RedGhost Kft. részérõl
az építõipar jelenlegi helyzetérõl. Örömmel tapasztaltuk, hogy éltek a lehetõséggel a meghívott vendégek és élénk beszélgetés alakult ki a
nyílt nap végén, ki kávézgatva, ki süteményt
majszolva vitatta meg az idei évre várható projektlehetõségeket.
Az igazán kellemes hangulatú délelõttrõl azzal az érzéssel tértek haza a vendégek, hogy
hallottak valami hasznosat, tanultak itt valamit.
Bízunk benne, hogy a jó kapcsolatokból mindenki számára jó üzletek születnek hamarosan! A helyválasztás mindenesetre kiváló, a
RedGhost Kft. elõtt mennek el nap mint nap a lakóparkban építkezõ cégek képviselõi.
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06 (30) 339-7288
JÖN A HÚSVÉT!
Új tavaszi kabátok, ruhák, szoknyák, blúzok, nadrágok,
mellények széles választékban.

Szolgáltatásaink: függönyvarrás, ruhajavítás,
cipzárcsere, nadrág-szoknya felhajtás.
Minden nagycsaládosnak további 10% kedvezmény!
Kovács Eta
Tel.: 06 (30) 512-4916
Biatorbágy, Baross G. u. 3.
Nyitva:
kedd–péntek: 9–17 óráig,
szombaton 9–12-ig
Tel.: 06 (23) 312-205

Biatorbágyi Krónika
HIRDETÉSFELVÉTEL
2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.
www.biai.hu
Tel./fax: 06 (23) 311-239.
E-mail: kronika@biatv.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig
9–12,13–16 óráig
12–13 óráig ebédszünet!

BÍBORKA AJÁNDÉK
Értesítjük vásárlóinkat,
hogy nyitvatartási idõnk megváltozott!
hétfõtõl péntekig:
délelõtt 9–13-ig, délután: 15–18-ig
szombaton: 9–13-ig
vasárnap: zárva
Továbbra is 20–50% kedvezménnyel várjuk kedves
vásárlóinkat!
Húsvéti ajándékok és lakásdíszek nagy választékban
a biai orvosi rendelõ parkolójában

