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Szerelői találkozó Székelyudvarhelyen
2014. április 14 – 15.
A legnagyobb romániai partnerünk rendszeresen
szervez találkozókat azoknak a szerelőknek, akik a
Melinda Instal által forgalmazott termékeket építik
be az épületgépészeti munkák során.
Ezeken a találkozókon az aktuális kérdések mellett bemutatásra kerülnek azok az új termékek is,
amelyek az utóbbi időben jelentek meg a Melinda
palettáján.
A HAJDU Zrt. azért kapott meghívást erre a kétnapos találkozóra, hogy az AQ sorozatokat, AQ
villanybojlereket, az AQ IND FC és AQ IND SC
indirekt készülékeket, valamint az AQ PT puffereket bemutassuk a szerelőknek.
Endrész Zsolt termékfejlesztő mérnök előadásában
elsősorban az AQ PT pufferek kerültek az érdeklődés középpontjába, de néhány olyan javaslat is
elhangzott a szerelők részéről, amelyek alkalmazásával növelni lehetne termékeink népszerűségét
Erdélyben, s ezzel javíthatnánk az értékesítés esélyeit.
A kétnapos találkozón mintegy 60 szerelő ismerkedett a legújabb termékeinkkel, s szerzett újabb
ismereteket a méltán népszerű Hajdu bojlerekről.
Az előadás után a résztvevők egy 13+1 kérdésből álló
tesztet töltöttek ki, s a legeredményesebb szerelők
ajándékot kaptak a Hajdu képviselőitől.
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EFQM Kiválóság Díj a HAJDU Autotechnika részére
Az Európai Minőségmenedzsment Alapítvány (EFQM) és az Európai Bizottság támogatásával
hirdette meg az EFQM modellen alapuló, öt szintű, Európai Minőségi Díjat, hogy elismerje
azokat az európai szervezeteket, amelyek magas szinten és folyamatosan elkötelezettek a TQM
és a kiválóság iránt.
Az Autotechnika proaktívan, s folyamatosan fejleszti folyamatait, ezzel is elősegítve eredményes
működését. Ennek során, három éve, célirányos projektekkel, szervezet és működés fejlesztéssel,
valamint a modell szerinti önértékelésekkel pályázott az EFQM elismerésekre.
Ennek eredményeként 2011-ben elnyerte az „Committed to Excellence / Elkötelezettség a
Kiválóságért” EFQM díjat, s most, pályázata és a szakértők helyszíni visszaellenőrzése alapján,
méltónak ítélték a „Recognised for Excellence / Elismerés a Kiválóságért – R3E” elismerésre
is. A díj átadására a Kiválóság Tavasz Konferencia keretében, április 11-én került sor.

Egy kis humor
Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint birkózni egy disznóval a sárban. Néhány óra elteltével
rájössz, ő ezt élvezi.
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