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Szabad gyártói kapacitásait értékesíti a Hajdu
A nagy múltú, bojlereket, megújuló energiás rendszereket és háztartási gépeket gyártó HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt. új tevékenységi kör kiépítésébe kezdett! A téglási vállalat értékesíti szabad
gyártói kapacitásait Mint azt Novotni István a Zrt. vezérigazgatója elmondta, nemzetközi cégek
auditállták a Hajdu Ipari Zrt.-t, és megállapították, hogy a cég minden szempontból megfelel
a szigorú nemzetközi követelményeknek. A lemezalakító, csõhajlító, hegesztõ, felületkezelõ és
formahabosító eljárások magas színvonalúak, a gyártási költségek versenyképesek, a folyamatok
szabályozottak. A multi cégek mellett jelentős potenciált jelentenek a meglévő kereskedelmi
partnereknek és a hazai gyártók is. A kezdeti eredmények bíztatóak, többek között olyan nagy
multiknak kezdte meg a hajdúsági vállalat a szállítást, mint a BOSCH Rexroth. Novotni szerint
a gyártókapacitás értékesítése következtében javulhat az eszközök kihasználtsága, és nem utolsó
sorban nőhet a foglalkoztatottak száma. 2016 végéig 6-700 millió forintos többletbevételt vár
el a HAJDU az új üzletágtól.
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A2013-ben negyedszer tették mérlegre a magyar márkákat a Superbrands bírálói. Objektív cégadatok (tradíció,
tulajdon, menedzsment, foglalkoztatás) és a független
szakemberekből álló MagyarBrands Bizottság szubjektív
döntése (reputáció, identitás) valamint a GfK Hungária Piackutató Intézet által végzett országos fogyasztói
kutatás (ismertség) alapján a HAJDU márka igazi magyar márkának számít, minőségi, üzleti és a fogyasztói
szempontból is érdemesnek ítélték, hogy a TOP200
fogyasztói márka egyike legyen. A HAJDU márka elismerése a program indulása óta töretlen, hiszen 2010.
óta minden évben elnyerte a MagyarBrands címet.

Ismét BISDONE D&B
gyémánt oklevél
A BISDONE D&B a világ vezető üzleti információ
szolgáltató cége az egyedi, teljes körű és minden gazdasági alanyra kiterjedő adatbázisa alapján már évek
óta rendszeresen értékeli a HAJDU Autotechnika
üzleti teljesítményét is. A BISDONE D&B ezen
adatok alapján már öt éve tanúsítja, hogy a HAJDU
Autotechnika az általa nyújtott teljesítmény alapján Bisdone D&B legkisebb kockázatú, Rating-1
kategóriába tartozik. E teljesítményünkkel immár
harmadszor nyertük el a Bisdone D&B gyémánt
oklevelét.
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