SZAKMAI HÍR

VI. Környezetbarát Nap és I. Weishaupt Partner Nap
Június 6-án immáron hatodik alkalommal rendezték meg
a Weishaupt Hõtechnikai Kft. szervezésében a Környezetbarát Napot. Az idei rendezvényre meghívást kaptak
meglévõ- és potenciális szerelõ, installateur partnerek is,
ezért az esemény egyben az I. Weishaupt Partner Nap is
volt.
Az idõpont választás idén is összefüggött a Nemzetközi Környezetvédelmi Nappal (június 5.), hogy a Weishaupt Partnerei is részesei legyenek hazánkban e nap kitüntetésének és
egyben közös megünneplésének.
Rácz József, a Weishaupt Hõtechnikai Kft. ügyvezetõje köszöntette a vendégeket. A rendezvény fõvédnökségét idén az
Agrárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési
Fõosztálya vállalta. A Minisztériumból dr. Szõgyényi-Kovács
Szabolcs tisztelte meg az eseményt köszöntõjével.
A mûsorvezetõ – már tradicionálisan – Kovács Koko István
volt, aki most is, mint minden évben, említést tett arról, hogy
számára is kiemelt jelentõségû környezetünk védelme.
A rendezvényen a vendégeknek lehetõségük volt kipróbálni
az új AUDI E-Tron elektromos autót, amely külsejével és belsejével is elkápráztatta teszt-sofõrjeit. A másik tesztautó egy
E-Golf volt, amely szintén nagy érdeklõdést vonzott maga
köré. Az autókat a Porsche Inter Auto Hungária Kft. biztosította. De nemcsak elektromos autókat lehetett kipróbálni,
hanem az Accell Hunlad Kft. jóvoltából elektromos kerékpárokat is, amelyek közül volt olyan, amelynek maximális
sebessége elérheti a 100 km/h-t.
A meghívott cégek részére a rendezvény lehetõséget adott
kiállításra, elõadásra és kapcsolatépítésre. Elõadásaik, termékeik és szolgáltatásaik bemutatásával a résztvevõk sok hasznos, szakmai információval gazdagodhattak.
Versits Tamás, a Weishaupt Hõtechnikai Kft. fûtési megoldások üzletágvezetõje elsõként tájékoztatta a partnereket, vendégeket a Weishaupt új Partner Programjáról. Részletesen
beszélt a közvetlen kiszolgálás és a nyomonkövetés elõnyeirõl, a projekt utánrendelésrõl és házhozszállításáról, a nyomtatott és elektronikus szakmai támogatást nyújtó kiadványokról, a Partner-Portál hozzáférésrõl, a professzionális alkatrész
ellátásáról és a vevõszolgálatról.
Kiemelte a Weishauptnál szintén magas színvonalon és
tökéletesen mûködõ helyszíni tanácsadást, a bemutatótermekben a mûködõ berendezések élõben történõ megtekintési
lehetõségét. A fentieken kívül szó esett a prosperáló együttmûködési megállapodások lehetõségérõl és a motiváló jutalék-konstrukcióról.
Versits Tamás hangsúlyozta azt is, hogy a Weishaupt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy partnerei naprakészek legyenek nemcsak a nemzeti, hanem a nemzetközi szakmai újdonságok kapcsán is, ezért hazai és külföldi gyárlátogatásokat
szervez, nemzetközi kiállításokra és vásárokra hívja meg
partnereit.
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A rendezvény egyik fontos bejelentése a Partner Program
mellett a Zellerin Mátyás Díj megalapítása volt. A díj névadója Zellerin Mátyás, aki a magyar épületgépész szakma
egyik elindítója volt. A Weishaupt Hõtechnikai Kft. hamarosan hivatalosan is részletes tájékoztatást ad majd a Díjról, a
pályázat tartalmáról és feltételeirõl.
A rendezvényt emellett óriási megtiszteltetés érte, hiszen
Zellerin Mátyás szépunokája megtisztelte az eseményt!

A Weishaupt Hõtechnikai Kft. hisz abban, hogy ez a különleges díj hûségesen szolgálja majd a szakma fejlõdését és népszerûségét.
A rendezvény programjának „fûszereként” a látogatóknak
lehetõségük volt saját ökolábnyomaik kiszámítására és részt
vehettek tombolasorsoláson, ahol két kávégép lelt szerencsés
gazdára.
A Weishaupt büszke rá, hogy Magyarországon a Környezetbarát Nap rendezvénye évrõl évre nagyobb közönséget, érdeklõdést vonz. Ez egyben arra is bizonyosság, hogy a szakmai egyre nagyobb elkötelezõdést mutat a környezetvédelem
iránt.
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