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– A 2012-ben meg vá sá rolt csar nok je len leg be mu ta tó te rem ként szu pe -

rál. Egy ilyen be mu ta tó te rem ál la po ta –funk ci ó já ból adó dó an – min dig vál to zik.

Ese tünk ben egy re szebb, leg utóbb új bur ko la tot ka pott. 1200 m2-en so ra ko zik

35 új, több mint 150 hasz nált tar gon ca és a szé les rak tár tech ni ka-pa let ta. A lé te -

sít mény hez tar to zik még az ipar tör té ne ti ér té kû tar gon cá kat be mu ta tó tar gon ca

gyûj te ményt ma gá ba fog la ló csar nok is, ahol idõ sebb, ked ves ven dé ge ink nosz -

tal gi áz hat nak az utol só ma gyar gyárt má nyú tar gon ca mo del lek kö zött. Ez a Ma -

gyar or szá gon egye dül ál ló lé te sít mény vár ja az Ön, Önök lá to ga tá sát. A Wi-Fi

há ló zat pe dig a Ve võk és Ven dé gek ré szé re a Pa gát tel jes te rü le tén el ér he tõ!

Még a tar gon cák kö zött áll va is el len õriz he tõ ek az árak. 

– A Pa gát fo lya ma to san fej lesz te ni igyek szik ter mék pa let tá ját. Újabb hi -

ány pót ló ter mék kel je lent ke zik nyár óta a ma gyar tar gon ca pi a con. Meg ál la po -

dás tör tént az olasz Mariotti tar gon ca gyár ral, hogy a ha zai pi a con ter mé ke i ket a

Pa gát Gold Zrt. és ér té ke sí tõi há ló za ta for gal maz hat ja. A Mariotti ki vá ló mi nõ sé -

gû kis so ro za tú, de kü lön le ges el len sú lyos tar gon cá kat gyárt 400 kg-tól 1500 kg

te her bí rá sig. Ez a ter mék hasz nos le het min den olyan he lyen, ahol extra szûk

helyeken, vagy alacsony terhelhetõségû födémeken kell munkát végezni.

– Mi u tán az egyik nagy be vá sár ló köz pont ban si ke res tesz tet haj tott vég re

a Pa gát, el in dí tot ta az új ter mék, a ta ka rí tó gép be ve ze tõ kam pá nyát. Az ál ta la

for gal ma zott DEC gyár tó ja igen csak nagy múlt ra te kint vissza, te vé keny sé gét

még a tar gon ca ipar ban kezd te. Itt gyár tot ták a hí res DECA rak tár tech ni kai gé -

pe ket. Ezek nek a gé pek nek a bá zi sá ra fej leszt ve in dí tot ták el több mint 20 éve a

DEC ta ka rí tó gé pek gyár tá sát. Ezek a ta ka rí tó gé pek rend kí vül ked ve zõ kon dí ci -

ók kal vá sá rol ha tók meg vagy bé rel he tõk a Pa gát Gold Zrt.-nél. Sõt, bizonyos

keretek között ingyenes kipróbálást is lehetõvé tesz a legnagyobb típusnál.

– 2013-ban sta bil együtt mû kö dés ben sze re pelt az al kat rész ér té ke sí tés

és a szer viz, me lyek együt te sen se gí tet ték a hasz nált- és új gép ér té ke sí tést, va -

la mint a bér let üz let ágat. A fullszerviz konst ruk ci ó ra egy re na gyobb a ke res let,

az ez zel kap cso la tos si ke rek re még vissza té rünk a ké sõb bi ek ben! A tar gon ca

gu mi el adás to vább ra is vi rág zik, csak úgy, mint a kis rak tár tech ni ka. Szin tén eb -

ben az év ben ve zet te be a cég a fo lya ma tos kupon akciókat, mely nem csupán

törzsvásárlóinak kedvez. 

– Az év egyik leg na gyobb si ker tör té ne te a Dreher Sör gyá rak Zrt.-hez kap -

cso ló dik. A Pa gát egy olyan cég fe lé vál lalt te hát elkö te le zett sé get, mely hí res a

ma gyar pi a con már több mint más fél év szá za da. Egy na gyon szi go rú pá lyá za ti

fo lya mat ered mé nye, hogy 2013 nya rán 11 db gáz üze mû Nis san tar gon cát ad -

2013: a múlt, ami re büsz kén te kin tünk vissza

2014: a je len, a jövõ, az újabb si ke rek

Min den gaz da sá gi év más-más hely ze te ket, aka dá lyo kat és fel ada to kat ál lít a vál lal -
ko zá sok elé. A Pa gát ezek nek igyek szik min dig a jó ol da lát néz ni, és a ki hí vá sok hoz is 
po zi tí van vi szo nyul ni. Év rõl év re meg is hoz za a gyü möl csét ez a szem lé let, me lyet
nem csu pán a ve ze tõ ség, ha nem a csa pat min den tag ja vall. A vá sár lók pe dig ezt a
ma ga biz tos és meg bíz ha tó hoz zá ál lást üd vöz lik. A 2013. évet is si ke rek kel zárta a
Pagát Gold Zrt. 
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ha tott át a Pa gát 5 éves fullszerviz (tar tós bér let) konst ruk ció ke re te in be lül.

Ugyan ak kor nem csu pán ez a bér le ti szer zõ dés köt te tett meg, hi szen a sör gyár

ko rább ról fenn ma ra dó, 17 ta gú hasz nált gép-flot tá já nak kar ban tar tá sát és ja ví tá -

sa it is a Pa gát ra bíz ta. Hogy ezt a fel ada tát gör dü lé ke nyen el lát has sa a szer viz,

a szer zõ dés ér vé nyes sé gé nek öt évé re a hely szín re te le pí tett szer viz tech ni kus

al kal maz. Kü lön le ges sé ge még en nek a pro jekt nek, hogy az át adott gé pe ken

ún. flot ta me nedzs ment rend szert épí tet tek ki. A rend szer se gít sé gé vel le he tõ vé

vá lik a ke ze lõk azo no sí tá sa, a károk meg elõ zé se, a tar gon ca költ ség ha té kony -

sá gá nak elem zé se, a mun ka vé del mi elõ írá sok sze rin ti üze me lés, a gép és an -

nak ke ze lõ jé nek vé del me. Szin te ha gyo mány a Pa gát nál, hogy a flot ta át adá sa a 

te lep he lyen, ün ne pé lyes kö rül mé nyek kö zött tör té nik. A Dreher kulcs áta dó ce re -

mó ni á ja is eképpen zajlott.

– Év vé gén a Pa gát egy újabb nagy ered ménnyel gaz da go dott. De cem -

ber ben hi va ta lo san át ad ták a Forest Pa pír Kft. 2,5 mil li árd fo rint ból épült új

egész ség ügyi pa pír gyár tó üze mét. A két cé g kap cso la ta év ti ze des múlt ra és

szá mos po zi tív ta pasz ta lat hoz nyú lik vissza. Hosszú tár gya lá sok ered mé nye,

hogy az új üzem be 7 új tar gon cát szál lí tott a Pa gát, to váb bá össze sen 26 tar gon -

ca fo lya ma tos kar ban tar tá sát és ja ví tá sát vál lal ta. A Forest Pa pír és a Pa gát szá -

mos kö zös vo ná sa hoz hat ta meg ezt az üz le tet. Mind két fél 100%-ban ma gyar

tu laj do nú és ga rázs vál lal ko zás nak in du ló cég, sok ban azo nos és ér té kes szem -

lé let tel. E kap cso lat is ko la pél da le het ne a ma gyar gaz da ság szá má ra, hi szen

sok szor a vál lal ko zá sok a leg fon to sab ba kat fe lej tik el: a tu da tos sá got, a több lá -

bon ál lást és azt, hogy a ma gyar tu laj do nú vál lal ko zá sok nak se gí te nie kel le ne

egy mást. Föl fe lé ka pasz kod ni ál ta lá ban jó. Össze ka pasz kod ni vi szont min dig. A 

ket tõ nem zár ja ki egy mást. Ak kor meg miért ne…?

– No ha so kat dol go zott va la mennyi pa gá tos, azért ju tott idõ jó prog ra mok -

ra, ün nep lés re is. Áp ri lis ban el ju tott a csa pat a Ve rec kei-há gó hoz egy jó han gu -

la tú bu szos ki rán du lás ke re te in be lül, mely in kább szólt kul tú rá ról, tör té ne lem rõl,

út ta lan utak ról, gaszt ro nó mi á ról és jó levegõrõl, mint targoncákról.

Nem ma radt el a 23 éve min den nyá ron meg ren de zés re ke rü lõ csa lá di hét vé -

ge sem. Ez út tal is Balatonföldváron töl tött el a Pa gát ap ra ja-nagy ja há rom fe lejt -

he tet le nül jó ked vû, prog ra mok kal, tom bo lá val, sza lon na sü tés sel és szú nyog ri -

asz tó ken cék kel meg pa kolt csa pat épí tõ na pot. 

Az évet pe dig egy meg hitt ka rá cso nyi ün nep ség gel zár ta a né pes tár sa ság a

Pa gát be mu ta tó ter mé ben, fi nom sü te mé nyek kel, jó ze né vel, gyer mek zsi vaj ban

és bol dog ság ban. 

És így megy ez min den év ben… Le gyen így 2014-ben is, és még na gyon so -

ká ig! 

Kí vá nunk min den ked ves Ol va só nak, meg lé võ és le en dõ 
Part ne rünk nek egy olyan si ke res új évet, amely re
2015-ben büsz kén em lé kez het majd vissza!

Tel.: +36 1 402 4222

www.pagatgold.hu

Csák Bo ri

Pa gát Gold Zrt – kom mu ni ká ci ós ve ze tõ
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HASZNÁLTGÉP KERESKEDELEM

A hasz nált gép ke res ke de lem a cég meg ala ku lá sa

óta te vé keny sé gi kö ré be tar to zik. Több száz da ra -

bos flot tá já ban meg ta lál ha tó ak a fi a ta labb hasz nált -

gé pek tõl kezd ve a né hány száz ezer fo rin tos idõ -

sebb be ren de zé se kig, így a kész let bõl min den ki

igény sze rint tud vá lo gat ni. A hasz nált gép ke res ke -

del mi üz let ág a gé pe ket sa ját im port ból, il let ve

belföldi beszerzésbõl szerzi be, akár

gépbeszámítással is.

ÚJ TARGONCA KERESKEDELEM

A Pa gát Gold Zrt. a Nis san és a Baoli tar gon cák, va -

la mint az AUSA és Xilin ter mé ke i nek és a DEC ta ka -

rí tó gé pek ha zai for gal ma zó ja.

RÖVIDTÁVÚ BÉRLET 

Rö vid tá vú bér let nek mi nõ sül a Pa gát nál min den

olyan bér let-konst ruk ció, ami nek idõ tar ta ma nem

ha lad ja meg a 12 hó na pot. Ez a te vé keny ség is a

meg ala ku lás óta a te vé keny sé gi kör be tar to zik. A

bér flot ta 100 db. gép bõl áll, és erõs sé ge a nagy te -

her bí rá sú tar gon ca (10-16 ton na) ami vel egye dül ál -

ló a ma gyar pi a con. A Ve võk szin te min den bérleti

igényét 24 órán belül ki tudja elégíteni.

Pa gát – A GMO-men tes tar gon cás

Van ma Ma gyar or szá gon egy tar gon cás cég, ame lyet nem fer tõ zött meg a 21. szá zad mar ke ting cent ri -

kus õrü le te – er re mél tán büsz ke a Pa gát Gold Zrt. A cég fi lo zó fi á ja mit sem változott az el múlt 23 év

alatt. A leg fõbb tö rek vé se a leg job bat ad ni a meg ren de lõ i nek az zal, hogy a meg fe le lõ idõ ben a meg fe le lõ

meg ol dás sal, min dig a se gít sé gé re le hes sen. Te szi mind ezt úgy, hogy az el sõd le ges cél ja az, hogy meg fe -

lel jen a ve võ el vá rá sa i nak, és le he tõ ség sze rint mind két fél jól jár jon. Ez azt je len ti, hogy a Pa gát a nyer -

tes meg kö ze lí tést sze re ti, az az ak kor ér zi jó ma gát, ha sze re tik, és meg bíz nak benne. 

Rö vi den meg õriz te a szü le té se kor örö költ gén ál lo má nyát, azon nem vál toz ta tott, és ezt úgy mond juk

egy sze rû en és ma nap ság, hogy gén módosítás(GMO)-mentes.

A PAGÁT VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁSÁVAL IGYEKSZIK 

A VEVÕIT TELJES KÖRÛEN KISZOLGÁLNI:
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HOSSZÚTÁVÚ BÉRLET

(OPERATÍV LÍZING) TELJES

SZERVIZZEL VAGY ANÉLKÜL

Ez a te vé keny ség az új be ren de zés-im port tal egyi -

de jû leg ke rült a ter mék pa let tá ra. Ide so ro lunk min -

den olyan bér le ti konst ruk ci ót, ami nek a fu tam ide je

már an nak el in dí tá sa kor is meg ha lad ja a 12 hó na -

pot. A Pa gát ál tal biz to sí tott fu tam idõ egye di vizs gá -

lat után el ér he ti a 72 hó na pot. Eb ben a konst ruk ci ó -

ban a bér lõ min den eset ben új 0 órás be ren de zést

kap. Amennyi ben az ügy fél úgy ké ri, a bér le ti díj tar -

tal maz hat ja a fu tam idõ re szó ló tel jes ja ví tá si költ sé -

get, így hosszú táv ra ter vez he tõ anyag moz ga tá si ki -

adá sai lesz nek. A Pagát Gold Zrt. üzemeltetésében

jelenleg kb. 250 db. gép van ebben a ko nst ruk ci ó -

ban.

TARGONCA JAVITÁS, SZERVIZ

A Pa gát egyik fõ te vé keny sé ge. Ter mé sze te sen, mi -

vel NIS SAN im por tõr, így a NIS SAN tar gon cá nak

gyá ri már ka szer vi ze. Ezen kí vül - mint fõ te vé keny -

ség- a Ma gyar or szá gon meg ta lál ha tó összes tar -

gon ca szer vi ze lé sét és ja ví tá sát vál lal ja, a leg egy -

sze rûb bek tõl az elekt ro ni ku san ve zé relt be ren de zé -

se kig egy aránt. Szer viz cso port já ban 20 igen ma ga -

san kép zett sze re lõ dol go zik, kö zü lük 16 gép ko csi -

val fel sze relt szer viz tech ni kus, akik az or szág min -

den pont ján hely ben, ha té ko nyan ja vít ják a be ren de -

zé se ket. A sze re lõ ink kö zül töb ben fel sõ fo kú vil la -

mos vég zet ség gel ren del kez nek, így ko moly ta pasz -

ta la tuk van bo nyo lul tabb elekt ro mos be ren de zé sek

ja ví tá sá ban is. A sze re lõ gár da Bu da pes ten kí vül az

or szág hat súly pon ti he lyé rõl ki in dul va lát ja el a te vé -

keny sé gü ket. Raj tuk kí vül to váb bi tíz hely szí nen

szer zõ dött al vál lal ko zók (márkaképviselõk) segítik a

munkát. A szerviz részleg, beleértve a mûhelyt is, a

legmodernebb szerszámokkal, illetve diagnosztikai

eszközökkel van felszerelve.

ALKATRÉSZ ELLÁTÁS, TARGONCA 

KIEGÉSZÍTÕK, TARGONCA GUMI, 

TARGONCA VILLA, TARGONCA

AKKUMULÁTOR

A Pa gát vál lal ja min den tí pu sú tar gon cá hoz az al kat -

rész-el lá tást. Az al kat ré szek im port be szer zé si for -

rás ból akár a meg ren de lés tõl szá mít va 24 órán be lül

el jut hatnak a meg ren de lõ höz. Köz vet len be szer zé si

for rá sa ik (Nyu gat-Eu ró pa ve ze tõ for gal ma zói, tar -

gon ca gyá rak, kí nai utángyártó üzemek) biztosítják a 

legkedvezõbb árat a piacon.

A tar gon ca gu mi és tar gon ca vil la min den mé ret ben

több száz da ra bos kész let tel, szin tén sa ját im port ból

áll a ve võk ren del ke zé sé re. Ko moly kap cso lat ban áll

a vi lág ve ze tõ adap ter gyár tó i val, il let ve ak ku mu lá tor

gyár tó i val, így eze ket a ter mé ke ket is el sõ kéz bõl,

ked ve zõ áron tudja vevõi rendelkezésére bocsátani.

KÉZI PALETTAMOZGATÓ (BÉKA), 

ILLETVE KISRAKTÁRTECHNIKA

FORGALMAZÁSA

Gyá ri be szer zé si for rás ból, fo lya ma to san rak tár -

kész let rõl szol gál ja ki azon ügy fe le it. A for gal ma zott,

il let ve rak tá ron tar tott ter mé kek szé les pa let tá ja, il let -

ve a di rekt be szer zé si for rás biz to sí tot ta rend kí vül

ked ve zõ ár, ezt a ter mék kört egy sikertermék

kategóriájába emelte.

SZERKEZETI- ÉS

MUNKAVÉDELMI VIZSGÁLAT

A Pa gát al kal ma zá sá ban ál ló, be jegy zett szak ér tõ

mun ka tár sak ezen a te rü le ten is ki vá ló aján la to kat

tud nak ten ni. Is me rik az elõ írá so kat, a le he tõ sé ge -

ket, és min den vég zett sé gük meg van ahhoz, hogy

se gít se nek megfelelni a szabályoknak.

Biz ton ál lít hat juk, hogy aki a Pa gát tal szer zõ dik,

nem so dor ja ve szély be ma gát. Nincs ben ne olyan

koc ká zat, mint a GMO-s nö vé nyek ben - ami rõl nem

tud juk, hogy a jö võ ben mi lyen ve szély nek tesz nek

ki min ket. Nem vál lal nagy koc ká za tot, és min den

kér dé sé re vá laszt ad. A Pa gát nem egy di va tos cég. 

A Pa gát ma gyar, meg bíz ha tó, sta bil és el ér he tõ

min den vál lal ko zás szá má ra. A Pa gát egy

GMO-mentes tar gon cás vál lal ko zás. A Pa gát min -

den, ami tar gon ca.

Leg fõbb büsz ke sé günk, hogy sze ret nek min ket a ve võk. Ko vács Zsol tot, a

Nagyrédei Hû tõ ház mû sza ki igaz ga tó ját kér dez tük ar ról, hogy mik a ta pasz ta la -

tai a Pa gát tal. A Nagyrédei Hû tõ ház 2012-ben tar tós bér let-szer zõ dést kö tött a

Pa gát Gold Zrt-vel.

„2002-óta ál lok kap cso lat ban a Pa gát tal, aki meg bíz ha tó és ára ik ban kor rekt szol gál -

ta tó, min dig a meg egye zés re tö rek võ, hosszú tá von gon dol ko dó part ner nek bi zo nyult.

A kü lönb ség a Pa gát és a töb bi mul ti na ci o ná lis cég kö zött, hogy el sõ sor ban a ru gal -

mas sá ga sok kal na gyobb, az árai versenyképesebbek, a kom mu ni ká ci ó ja

partnereivel pe dig sok kal em be ribb. Az ed di gi ta pasz ta la ta im alap ján min den kép pen

meg ke res ném a Pa gá tot, és ver seny ké pes aján lat ese tén Õket vá lasz ta nám is mét.
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ISO 14001 kör nye zet vé del mi mi nõ sí tés meg szer zé se

2014 ta va szán a Pa gát Gold Zrt. meg sze rez te az ISO 14001 kör nye zet vé del mi

mi nõ sí tést. En nek a mi nõ sí tés nek a meg szer zé sé hez na gyon so kat kel lett ten ni. 

Az eh hez ve ze tõ úton a cég már évek kel ez elõtt el in dult. Kö zel há rom év vel ez -

elõtt el in dí tot ta a tar gon ca bér flot tá já nak a meg újí tá sát. A bér flot tánk 2014-ben

már ja va részt kör nye zet kí mé lõ be ren de zé sek bõl áll, je len tõ sen csök kent ve ez -

zel a kör nye ze tünk károsanyag- ter he lé sét. Sza bá lyoz tuk a hul la dék ke ze lést, és 

meg al kot tuk a ve szé lyes anyag- és hul la dék ke ze lé sé nek rend sze -

rét. Meg épült egy min den igényt ki elé gí tõ ve szé lyes hul la dék

tá ro ló. En nek be üze me lé se után 100%-ban meg aka dá -

lyoz tuk, hogy a te lep he lyün kön a kör nye zet be ve szé -

lyes hul la dék ke rül jön.

Elekt ro mos au tó rend szer be ál lí tá sa

Bi zo nyít va a kör nye zet tünk kel kap cso la tos fe le lõs -

ség vál la lá sun kat, azon ke vés vál lal ko zá sok kö zé tar to -

zunk, akik anya gi esz kö zö ket is ál doz nak ar ra, hogy a le -

ve gõ tisz ta sá gát meg õriz zük. 2014. már ci us hó nap ban flot tá ba

ál lí tot tunk egy tel jes mér ték ben elekt ro mos meg haj tá sú sze mély au -

tót. Ez ko moly anya gi ál do zat. Egy ilyen au tó üze mel te té se ma kör nye zet tu da tos 

el kö te le zett ség nél kül nem le het sé ges. En nek az au tó nak a be szer zé si ára na -

gyon ma gas, üze mel te té si költ sé ge vi szont rend kí vül ala csony. Gaz da sá gi ér te -

lem ben azon ban egy elõ re még nem mu tat ha tó ki ered mény a gaz da sá gos élet -

tar tam alatt. Mi ni mum 5 év kell a meg té rü lés hez, az viszont éppen az

akkumulátor garancia idejét jelenti. Az autó károsanyag- kibocsátása viszont

zéró, azaz „zéró emisszió”. 

Elekt ro mos tar gon cák fel vi rá goz ta tá sa

El kö te le zet tek va gyunk a kör nye zet vé de lem irá nyá ba, ezért a jö võ ben az

elekt ro mos tar gon cák ra kü lön le ges ak ci ó kat fo gunk hir det ni. A kör nye ze tet csak

kö zös tár sa dal mi aka rat tal tud juk meg vé de ni. Eh hez cé günk 2014-ben tett egy

óri á si lé pést. Meg je gyez ni kí ván juk, hogy a tar gon ca te rü le ten a gaz da sá gi

képlet egészen más, mint az elektromos autónál. 

Je len pil la nat ban a ma ga sabb be szer zé si ér té ket is fi gye lem be vé ve,

összes sé gé ben az elekt ro mos tar gon ca üze mel te té se ked ve zõbb

egy bel sõ égé sû targonca üzemeltetésénél. 

Ké zi rak tár tech ni ka, vil la

A kí nai vé dõ vám be ve ze té se óta a ké zi rak tár tech ni -

kai kí ná lat ban (pl. bé ka) ko moly hi ány mu tat ko zott. Ezt a

hi ányt fel is mer ve a Pa gát 2014-ben erõ sí tett eb ben a

szek tor ban. A szek tor ba tar to zó ter mék kör ben 35-40%

mér té kû for ga lom nö ve ke dést tud tunk el ér ni úgy, hogy

szin te alig tud juk az igé nye ket ki elé gí te ni. Ezt a ter mék kört

ki egé szí tet tük a kí nai félelektromos, il let ve rak tá ri elekt ro mos

gya log kí sé re tû be ren de zé sek kel, amik szin tén na gyon si ke re sek a

pi a con. Szin tén fel tû nõ en di na mi ku san nö vek szik a tar gon ca vil la for gal ma zá -

sunk. Meg ta lál va a ked ve zõ be szer zé si for rást, na gyon ked ve zõ áron tud juk a

tar gon ca villákat ügyfeleink számára biztosítani, amit ügyfeleink kimagaslóan

magas vásárlási mennyiséggel hálálnak meg.

Új tar gon ca ér té ke sí tés

Ta lán ez a leg na gyobb ki hí vá sa a 2014. év nek. Nem a da rab szám el éré se je -

lent prob lé mát, ha nem a vi lág ban tör té nõ vál to zá sok. Be bi zo nyo so dott, hogy

Volt egy szer egy 2014 

– lesz egy szer egy 2015

Még ter mé sze te sen nincs vé ge a 2014. gaz da sá gi év nek, de a Transpack ol va só i nak sze ret -

nénk cé günk 2014. évi ered mé nye i rõl egy rö vid össze fog la lót ad ni. Ez az év a Pa gát Gold

éle té ben sok fel ada tot, ki hí vást ho zott. Ezek nek a ki hí vá sok nak cé günk min den eset ben

igye ke zett meg fe lel ni. A Pa gát Gold Zrt. fon tos nak tart ja a kör nye zet tu da tos sá got, és fon -

tos szá má ra a ter mé sze ti kör nye zet meg õr zé se az utó da ink szá má ra. Ezen el hi va tott sá gát

több te rü le ten is igye ke zett bi zo nyí ta ni.
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nem ele gen dõ jól dol goz ni, a fej lett nyu ga tot ez nem ér dek li. A fej lett nyu gat más

lo gi ká val gon dol ko zik. Sok eset ben, ami jó azt meg szün te ti, és ki ta lál va la mit,

ami nek a vé gét nem lát ja. A fel adat az tán a mi énk, az új kö rül mé nyek kö zött is -

mét meg kell ta lál ni azt a keskeny ösvényt, amin mozoghatunk - ez a kihívás. 

2014-ben több kon ku ren cia tá ma dott min ket a pi a con az zal, hogy a NIS SAN

tar gon ca meg fog szûn ni. Mint min den ked ves Ol va sónk, meg gyõ zõd het ró la: itt

va gyunk, jól va gyunk és a NIS SAN ter mék is meg van. Van vi szont olyan ter mék, 

ami el tûnt. Er rõl ren ge te get fo gunk még ír ni a ké sõb bi ek ben. Egy elõ re, csak,

hogy fel bor zol juk a ke dé lye ket: a 2015. év slágere a UNICARRIERS lesz.

Azt nem tud juk ga ran tál ni, hogy a UNICARRIERS-rõl 2015-ben ne je len je -

nek meg rossz in du la tú plety kák, mert sok mú lik az ér té ke sí tõ kön. Ké rünk min -

den Ol va sót azon ban, hogy ne fo gad jon el sem mit, ki zá ró lag csak azt, amit a

nem zet kö zi saj tó ban hi va ta lo san meg je len tet nek, vagy amit a Pa gát Gold Zrt.

Ma gyar or szá gon hi va ta lo san kom mu ni kál. Biz ton ál lít hat juk,hogy a tar gon ca

szak mai vi lág ban 2015-ben a fõ té ma a UNICARRIERS lesz. Ez ter mé sze te sen

nem a NIS SAN tech ni ka vé gét, ha nem an nak to vább élé sét és egy új vi lág kez -

de tét je len ti. Kér dés hogy min den gyárt mány el mond hat ja-e ma gá ról, hogy egy

olyan je len tõs meg úju lá son megy ke resz tül, ami az egész targoncás világra

kihat. Kérjük, figyelje a jövõben megjelenõ kommunikációkat.

A 2014-es év te hát már a vé ge fe lé kö ze le dik. Öröm szá munk ra, hogy üz le ti

part ne re ink bi zal ma nem csök kent, sõt, in kább nõtt a ko ráb bi évek hez ké pest.

Már a 2015. évet ter vez zük.

Fon tos nak tart juk, hogy a 2015. gaz da sá gi év ter ve zé se kor a Pa gát fõ csa -

pás vo na la a Ve võ, az üz le ti Partner. 

Mi, itt Eu ró pa, Ma gyar or szág és majd nem Bu da pest kö ze pén, egy ki csit

más képp gon dol ko zunk, mint a kon ku rens nagy multik. Egy ki csit ma gya ro san:

nem visszük ki a hasz not, amit meg ter me lünk az itt ma rad az or szág ban. Er re és

Önök re, ked ves Vevõink, büszkék vagyunk.

Kö szön jük a 2014. évet Önök nek, ta lál koz zunk jö võ re is!


