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2013: a múlt, amire büszkén tekintünk vissza
2014: a jelen, a jövõ, az újabb sikerek
Minden gazdasági év más-más helyzeteket, akadályokat és feladatokat állít a vállalkozások elé. A Pagát ezeknek igyekszik mindig a jó oldalát nézni, és a kihívásokhoz is
pozitívan viszonyulni. Évrõl évre meg is hozza a gyümölcsét ez a szemlélet, melyet
nem csupán a vezetõség, hanem a csapat minden tagja vall. A vásárlók pedig ezt a
magabiztos és megbízható hozzáállást üdvözlik. A 2013. évet is sikerekkel zárta a
Pagát Gold Zrt.
– A Pagát folyamatosan fejleszteni igyekszik termékpalettáját. Újabb hiánypótló termékkel jelentkezik nyár óta a magyar targonca piacon. Megállapodás történt az olasz Mariotti targoncagyárral, hogy a hazai piacon termékeiket a
Pagát Gold Zrt. és értékesítõi hálózata forgalmazhatja. A Mariotti kiváló minõségû kissorozatú, de különleges ellensúlyos targoncákat gyárt 400 kg-tól 1500 kg
teherbírásig. Ez a termék hasznos lehet minden olyan helyen, ahol extra szûk
helyeken, vagy alacsony terhelhetõségû födémeken kell munkát végezni.
– Miután az egyik nagy bevásárlóközpontban sikeres tesztet hajtott végre
a Pagát, elindította az új termék, a takarítógép bevezetõ kampányát. Az általa
forgalmazott DEC gyártója igencsak nagy múltra tekint vissza, tevékenységét
még a targonca iparban kezdte. Itt gyártották a híres DECA raktártechnikai gépeket. Ezeknek a gépeknek a bázisára fejlesztve indították el több mint 20 éve a
DEC takarítógépek gyártását. Ezek a takarítógépek rendkívül kedvezõ kondíci– A 2012-ben megvásárolt csarnok jelenleg bemutatóteremként szuperál. Egy ilyen bemutatóterem állapota –funkciójából adódóan – mindig változik.

ókkal vásárolhatók meg vagy bérelhetõk a Pagát Gold Zrt.-nél. Sõt, bizonyos
keretek között ingyenes kipróbálást is lehetõvé tesz a legnagyobb típusnál.

Esetünkben egyre szebb, legutóbb új burkolatot kapott. 1200 m2-en sorakozik
35 új, több mint 150 használt targonca és a széles raktártechnika-paletta. A létesítményhez tartozik még az ipartörténeti értékû targoncákat bemutató targonca
gyûjteményt magába foglaló csarnok is, ahol idõsebb, kedves vendégeink nosztalgiázhatnak az utolsó magyar gyártmányú targonca modellek között. Ez a Magyarországon egyedülálló létesítmény várja az Ön, Önök látogatását. A Wi-Fi
hálózat pedig a Vevõk és Vendégek részére a Pagát teljes területén elérhetõ!
Még a targoncák között állva is ellenõrizhetõek az árak.

– 2013-ban stabil együttmûködésben szerepelt az alkatrész értékesítés
és a szerviz, melyek együttesen segítették a használt- és új gépértékesítést, valamint a bérlet üzletágat. A fullszerviz konstrukcióra egyre nagyobb a kereslet,
az ezzel kapcsolatos sikerekre még visszatérünk a késõbbiekben! A targonca
gumi eladás továbbra is virágzik, csak úgy, mint a kis raktártechnika. Szintén ebben az évben vezette be a cég a folyamatos kupon akciókat, mely nem csupán
törzsvásárlóinak kedvez.
– Az év egyik legnagyobb sikertörténete a Dreher Sörgyárak Zrt.-hez kapcsolódik. A Pagát egy olyan cég felé vállalt tehát elkötelezettséget, mely híres a
magyar piacon már több mint másfél évszázada. Egy nagyon szigorú pályázati
folyamat eredménye, hogy 2013 nyarán 11 db gázüzemû Nissan targoncát ad-
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– Noha sokat dolgozott valamennyi pagátos, azért jutott idõ jó programokra, ünneplésre is. Áprilisban eljutott a csapat a Vereckei-hágóhoz egy jó hangulatú buszos kirándulás keretein belül, mely inkább szólt kultúráról, történelemrõl,
úttalan utakról, gasztronómiáról és jó levegõrõl, mint targoncákról.

hatott át a Pagát 5 éves fullszerviz (tartós bérlet) konstrukció keretein belül.
Ugyanakkor nem csupán ez a bérleti szerzõdés köttetett meg, hiszen a sörgyár
korábbról fennmaradó, 17 tagú használtgép-flottájának karbantartását és javításait is a Pagátra bízta. Hogy ezt a feladatát gördülékenyen elláthassa a szerviz,
a szerzõdés érvényességének öt évére a helyszínre telepített szerviztechnikus
alkalmaz. Különlegessége még ennek a projektnek, hogy az átadott gépeken
ún. flottamenedzsment rendszert építettek ki. A rendszer segítségével lehetõvé

Nem maradt el a 23 éve minden nyáron megrendezésre kerülõ családi hétvé-

válik a kezelõk azonosítása, a károk megelõzése, a targonca költséghatékony-

ge sem. Ezúttal is Balatonföldváron töltött el a Pagát apraja-nagyja három felejt-

ságának elemzése, a munkavédelmi elõírások szerinti üzemelés, a gép és an-

hetetlenül jókedvû, programokkal, tombolával, szalonnasütéssel és szúnyogri-

nak kezelõjének védelme. Szinte hagyomány a Pagátnál, hogy a flotta átadása a

asztó kencékkel megpakolt csapatépítõ napot.

telephelyen, ünnepélyes körülmények között történik. A Dreher kulcsátadó ceremóniája is eképpen zajlott.
– Év végén a Pagát egy újabb nagy eredménnyel gazdagodott. Decemberben hivatalosan átadták a Forest Papír Kft. 2,5 milliárd forintból épült új
egészségügyi papírgyártó üzemét. A két cég kapcsolata évtizedes múltra és
számos pozitív tapasztalathoz nyúlik vissza. Hosszú tárgyalások eredménye,
hogy az új üzembe 7 új targoncát szállított a Pagát, továbbá összesen 26 targonca folyamatos karbantartását és javítását vállalta. A Forest Papír és a Pagát számos közös vonása hozhatta meg ezt az üzletet. Mindkét fél 100%-ban magyar
tulajdonú és garázsvállalkozásnak induló cég, sokban azonos és értékes szemlélettel. E kapcsolat iskolapélda lehetne a magyar gazdaság számára, hiszen
sokszor a vállalkozások a legfontosabbakat felejtik el: a tudatosságot, a több lábon állást és azt, hogy a magyar tulajdonú vállalkozásoknak segítenie kellene
egymást. Fölfelé kapaszkodni általában jó. Összekapaszkodni viszont mindig. A
kettõ nem zárja ki egymást. Akkor meg miért ne…?

Az évet pedig egy meghitt karácsonyi ünnepséggel zárta a népes társaság a
Pagát bemutatótermében, finom süteményekkel, jó zenével, gyermekzsivajban
és boldogságban.
És így megy ez minden évben… Legyen így 2014-ben is, és még nagyon sokáig!
Kívánunk minden kedves Olvasónak, meglévõ és leendõ
Partnerünknek egy olyan sikeres új évet, amelyre
2015-ben büszkén emlékezhet majd vissza!
Tel.: +36 1 402 4222
www.pagatgold.hu
Csák Bori
Pagát Gold Zrt – kommunikációs vezetõ
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