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Gyönyörű
időben,
impozáns
helyszínen
zajlott a HAJDU
hagyományos
belföldi vevőtalálkozója
Partnereit díjazta
a HAJDU: elismerésben
részesült a Szatmári Kft.,
a Hüperion Kft.,
a Megatherm Kft.,
és a GéPéSZ
Koordinátor Kft.

Kiváló Opten minősítésben
részesült a HAJDU Zrt.

Már kaphatóak a HAJDU Zrt.
legújabb termékei

A rendkívül megbízható és üzleti szempontból stabil
cégek közé került a téglási nagyvállalat

Megvásárolhatóak az Aquastic Flat termékcsalád
elektromos forróvíztárolói

Nyerjen Ön is wellness hétvégét
vagy tabletet!

Sikerrel zajlott a HAJDU
Magyar Termék Nagydíjas
puffertárolóinak, és hőszivattyús
forróvíztárolóinak éves
utóellenőrzése

HB típusú hőszivattyús forróvíztároló értékesítési
versenyt hirdet a HAJDU partnerei számára
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HAJDU vevőtalálkozó 2016
Idén nyáron, június 3-án Esztergomban került megrendezésre a HAJDU hagyományos belföldi vevőtalálkozója. A szakmai program keretein belül a tavalyi
eredmények összefoglaló értékelése mellett a cég jövőre vonatkozó terveibe kaphattak betekintést a résztvevők. A vevőtalálkozón átadásra kerültek a HAJDU
dolgozói által készített ajándéktárgyak is.

A rendezvény hivatalos részét követően a társaság
egy hajókiránduláson csodálhatta meg Párkány
környékét, az esztergomi bazilikát és a Dunamenti
tájat. Este a vendégek többféle kaszinóasztalnál próbálhattak szerencsét. A legügyesebbeknek a HAJDU
ajándékutalvánnyal kedveskedett.

Az Opten Kft. „A”, azaz kiváló
minősítésben részesítette
a HAJDU Zrt.-t
A minősítés szerint
a HAJDU Zrt. az üzleti élet
egyik legmegbízhatóbb
szereplője
Az Opten Kft. modellje, melyet a minősítés során
alkalmaznak, hazai környezetre optimalizált korszerű
adatbányászati algoritmusokkal dolgozik, és több száz
változó alapján rangsorolja a vállalkozásokat. A begyűjtött és analizált adatok segítségével az Opten Kft.
a vállalkozások stabilitását és megbízhatóságát minő-

síti. Az „A” minősítés azt jelenti, hogy az adott céggel való üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi
kockázata rendkívül alacsony. Ma Magyarországon
nagyon kevés cég kap a HAJDU Zrt.-hez hasonlóan
“A” minősítést. Hazánkban a cégeknek 1,15 százaléka
érte el a kiváló minősítést nagyvállalati kategóriában.
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Már kapható a HAJDU Zrt. legújabb
terméke
Érdemes megvásárolni az Aquastic Flat termékcsalád elektromos forróvíztárolóit
Már a boltokban van a HAJDU legújabb fejlesztése,
az Aquastic Flat termékcsalád. A HAJDU legújabb
zártrendszerű lapos forróvíztárolói duplatartályos
kivitelben kaphatóak. A cég garantálja a fogyasztók
számára a már megszokott HAJDU minőséget. A termék modern külsejét a magas fényű nanokerámiás
felületkezelt külső fémpalást adja, belső tartályának
felülete pedig titánium tartalmú tűzzománc – ez segít
megóvni a készüléket a korróziótól.
Az Aquastic Flat függőlegesen és vízszintesen egyaránt elhelyezhető, akár beépített szekrénybe is felszerelhető így igazán helytakarékos. Keskeny készülék,
a faltól való kiállása a fele a hagyományos kiviteleknek. A HAJDU fontosnak tartotta a fejlesztések folyamán, hogy olyan termékekkel tudjanak előállni, melyek
praktikusságuk mellett energiatakarékosak is.
A berendezések vezérelt áramról is működtethetőek,
és egybeépített szabályozóval, korlátozóval vannak felszerelve. A HAJDU 2 év teljes körű-, és 7 év tartálygaranciát vállal a termékekre.
Az értékesítési pontokról bővebb információt
a honlapon talál:
http://www.hajdurt.hu/index.php?mod=ertek
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Nyerjen Ön is wellness hétvégét
vagy tabletet!
HB típusú hőszivattyús
forróvíztároló értékesítési
versenyt hirdet a HAJDU Zrt.
partnerei számára - Üzleti
dolgozók figyelem!
A HAJDU Zrt. 2016. június 20. és augusztus 31. között kiemelt nyári HB hőszivattyús forróvíztároló akciót hirdet partnerei körében. Az akció részletei:

5 db hőszivattyús forróvíztároló (tetszőleges
összetételben HB 200, 200 C, vagy 300, 300C,
300C1-es) értékesítése esetén, egy 2 fő részére
szóló 2 éjszakás belföldi wellness pihenést kap ajándékba a HAJDU Zrt. jóvoltából.
3 db HB típusú hőszivattyús forróvíztároló (tetszőleges összetételben HB 200, 200 C, vagy 300,
300C, 300C1-es) értékesítéséért a HAJDU Zrt. egy
tablettel jutalmazza partnerei üzleti dolgozóit.

a képek csak illusztrációk

A HAJDU HB
hőszivattyús
forróvíztároló
alkalmazása
a „közel nulla”
követelményű
épületekben
A közel nulla követelményeknek kell megfelelni
a középületeknek 2019-től, az új építésű lakóépületeknek 2021-től. Az épületek energiaigényét az ös�szesített energetikai jellemző méretezett értékéhez
viszonyítva legalább 25 %-ban megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek lehet egyik
eszköze a HB hőszivattyús forróvíztároló család,
mivel megfelel a törvényben előírt követelményeknek, azaz alkalmas az épületen kívüli természetes forrásból származó hő hasznosítására.
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Sikerrel zárult a HAJDU Magyar
Termék Nagydíjas puffertárolóinak,
és hőszivattyús forróvíztárolóinak
éves utóellenőrzése
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legújabb trendeknek megfelelően
környezetbarát készülékek fejlesztését és gyártását valósíthassa meg. A kiváló minőség, a legújabb
technológiák alkalmazása és a „zöld gondolkodás”
folyamatosan hozza a cég számára az elismeréseket. 2010-ben a HAJDU puffertárolók kapták meg
a Magyar Termék Nagydíjat, 2015-ben pedig a HAJDU
hőszivattyús forróvíztárolók részesültek ebben
az elismerésben.
A minősítés elnyerőit éves szinten ellenőrzik, ahol
szakértői vizsgálatok során eldöntik, hogy a termékek
a továbbiakban is megfelelnek-e a Magyar Termék
Nagydíj címmel járó előírásoknak és szabályoknak. Ez az éves ellenőrzés idén is sikerrel zárult,
amelyet a kiírók által megbízott, független és tapasztalt szakértők végeztek el.
A HAJDU márkanév egyet jelent a minőséggel,
így természetesen az utóellenőrzésen mindent rendben találtak, nem tártak fel semmiféle hiányosságot.
Ez azt jelenti, hogy a társaság a díjazott termékcsaládokra vonatkozólag a Magyar Termék Nagydíj védjegy használatára további egy évig jogosult.
A HAJDU részéről az utóellenőrzésben érintett
Munkatársak és Vezetőik segítsége nagyban hozzájárult a helyszíni átvizsgálás sikeréhez. Az auditorok
részére átadott dokumentációkkal, adatokkal járultak
hozzá a gyors és hatékony ügyintézéshez. Ezek kedvező képet mutattak piaci és fejlesztési tevékenységeikről, a minőség, illetve a vevők iránti elkötelezettségükről, a reklamációkezelési eljárásukról, a hatósággal
való együttműködésükről. Összességében a HAJDU
tevékenysége és szakmai felkészültsége hozzájárult a cég számára fontos vevői és partneri bizalom
elnyeréséhez valamint a Magyar Termék Nagydíj védjegy hírnevének öregbítéséhez.
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