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Vevőtalálkozó Galyatetőn
Június elején, Galyatetőn tartottuk meg szokásos vevőtalálkozónkat. A program első részében szakmai
előadások hangzottak el elsősorban az előző év értékelésével, és az idei év eddigi eredményeivel és
jövőbeni terveivel kapcsolatosan. A 2011. évi adatok alapján az alábbi díjakat osztottuk ki partnereink között:
1. A HAJDU Zrt. legnagyobb forgalmú partnere 2011. évben a Szatmári Kft.
2. A HAJDU Zrt. legnagyobb megújulós termék/rendszer forgalmazó partnere
2011. évben a Gázszer Kft.
3. A HAJDU Zrt. legdinamikusabban fejlődő partnere 2011. évben a Megatherm Kft.
4. A HAJDU Zrt. régiómenedzsereinek díja: 2011. évben a Merkapt Kft.
A szakmai programokat követően egyedülálló kutyafogatos kirándulással kényeztettük vendégeinket,
majd a szálloda udvarán többen kipróbálták az íjászatot. Az ízletes vacsora és a gyöngyösi borok kóstolgatása után még sokáig jó hangulatú beszélgetést folytattak a résztvevők.
Vendéginknek ezúton is köszönjük,
hogy részt vettek ezen a
hétvégi programon!
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Mercedes és BMW dobokat szállít
a HAJDU Autotechnika.
A HAJDU Autotechnika Zrt. egy megvalósított új projekt eredményeként közel 50 típusú, elsősorban
Mercedes és BMW típusú gépkocsikba pótalkatrészként beépülő kipufogó dobok gyártását kezdte
meg. Az első beszállítások – négy dobtípussal – június elején kezdődtek. A projekt kivitelezéséhez a
cég fejlesztést hajtott végre, s egy új hegesztő cellát alakított ki a gyártáshoz.
Az új termékkörrel a társaság
továbblépett a beszállítói ranglétrán, s az alkatrészgyártáson
túlmenően, már szerelt egységeket, komplett dobokat is
szállít.
A sikeres projekt eredményeként a vevő ajánlatot kért a
sorozat alkatrészként szállítandó kipufogó dobok gyártására is.
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Business Superbrands elismerés
a HAJDU márka részére
2012-ben ismét Business Superbrands elismerésben részesült cégünk. A 60 éves HAJDU márkanevet
független szakértők tartották ismét érdemesnek erre a címre.
Az 1952 óta a piacon levő név immár széles termékpalettát
jelöl, hiszen HAJDU név alatt futnak az
•
•
•
•
•

elektromos-, gáz- és indirekt fűtésű bojlerek
a hőszivattyús tárolók
a puffertartályok
a komplett szolár rendszerek
a kondenzációs gáz- és vegyestüzelésű kazánok,
valamint az
• automata és keverőtárcsás mosógépek, centrifugák is.

A Business Superbrands Bizot
évben a

HAJDU
márka elnyerte
a Business Superbrands kitün
tetést.

A megkérdezett vásárlók zöme ismeri készülékeinket, s a
HAJDU márkanevű termékeket megbízható, jó minőségű
magyar áruként tartják számon.
A HAJDU márka elismeréséhez a jövőben is hűek kívánunk
lenni, hogy termékeink továbbra is partnereink valamint
fogyasztóink megelégedésére szolgáljanak!

tság döntése alapján

2012.

Dr. Salgó István
a Business Superbrands
Bizottság elnöke

Dr. László Géza
a Superbrands Magyarors
zág
igazgatója

Humor:
A háziasszony elmegy vásárolni, közben megérkezik a bojlerszerelő.
Becsenget, s a lakásból kiszól a papagáj:
- Ki az?
- A bojlerszerelő.
- Ki az?
- A bojlerszerelő – hangzik a mostmár bosszús válasz.
- Ki az?
- A boj-ler-sze-re-lő!
- Ki az?
- Az ember nem bírja tovább, mérgében rosszul lesz és összeesik.
Jön haza a háziasszony, meglátja a földön az ájult alakot, rázogatja.
A mester lassacskán magához tér, felnéz, és megkérdezi:
- Ki az?
Erre a papagáj kiszól a lakásból:
- A bojlerszerelő!
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