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E.ON Energiatakarékossági Díj
Az Energiatakarékossági Díj az E.ON Hungária
Zrt. 2010-ben indult egyedülálló kezdeményezése. Az elismerést a legkisebb energiafogyasztású műszaki termékek kapják számos kategóriában, a TÜV Rheinland szakértőinek vizsgálata
alapján.
Az idei évben a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
is pályázott villanybojlerek kategóriában és a
70-95 literes alkategóriában első helyet ért el
az IDE 75F készülékével. A díjat és az oklevelet a napokban vehettük át a budapesti E.ON
Székházban.

Szerviztalálkozó
2013. október 4-én rendeztük meg a hagyományos
HAJDU márkaszerviz találkozót. Ezúttal a gázkészülékeket szervizelő kollégák látogattak el hozzánk. A közelmúltban átszervezett országos gázkészüléket szervizelő
hálózatunk képviselői tájékoztatást kaptak Novotni Istvántól a HAJDU Zrt. vezérigazgatójától a cég eredményeiről,
piaci helyzetéről és terveiről. Misinkó Sándor a Megújuló
energia üzletág vezetője, valamint Varga László projektmérnök a HAJDU készülékek komplex rendszerekbe
történő beépítéséről, és a közelmúltban piacra kerülő új
termékünkről a HGK 47 típusú kondenzációs kombi
fali-kazánunkról tartott előadást. Az ECO Design direktíva követelményeiről, a HAJDU termékeire is kötelező
érvényű előírásokról, Kiss István műszaki vezető tartott
prezentációt. A délutáni konzultáción szakembereink a
gázbojlerek és gázkazánok beüzemeléséről, hibáiról és azok
javításáról kötetlenül beszélgettek.
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Ott voltunk a krakkói Eurotool kiállításon
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. kiállítóként jelen volt a lengyelországi Krakkóban az Eurotool
fémipari kiállításon. Az októberi szakmai találkozón az volt a célunk, hogy bemutassuk a
HAJDU termékeket, növeljük értékesítésünket s erősítsük a lengyel és nemzetközi közönség
előtt a megbízható és valódi minőséget jelentő HAJDU márkanevet, ezen kívül értékesíteni
a meglévő szabad gyártói kapacitásainkat. Olyan partner cégeket keresünk, amelyek a meglévő termékeik egyes részegységeinek gyártását, esetleg új termékek fejlesztését, gyártását a
HAJDU-nál kívánják elvégeztetni. A gyártókapacitás értékesítésével kihasználhatóvá válhatna az
a különleges technikai háttér, amely rendelkezésünkre áll. Számos megkeresés érkezett elsősorban lemezalakítással kapcsolatos munkálatok elvégzésére. A leginkább a tartályfedél-mélyhúzás
technológia állt az érdeklődők homlokterében. Szép számban érdeklődtek a késztermékekkel
kapcsolatosan is. Az elegáns szép standunk öregbítette a HAJDU nevet és minőséget.
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