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Volt egyszer egy 2014
– lesz egyszer egy 2015
Még természetesen nincs vége a 2014. gazdasági évnek, de a Transpack olvasóinak szeretnénk cégünk 2014. évi eredményeirõl egy rövid összefoglalót adni. Ez az év a Pagát Gold
életében sok feladatot, kihívást hozott. Ezeknek a kihívásoknak cégünk minden esetben
igyekezett megfelelni. A Pagát Gold Zrt. fontosnak tartja a környezettudatosságot, és fontos számára a természeti környezet megõrzése az utódaink számára. Ezen elhivatottságát
több területen is igyekezett bizonyítani.
ISO 14001 környezetvédelmi minõsítés megszerzése

Elektromos targoncák felvirágoztatása

2014 tavaszán a Pagát Gold Zrt. megszerezte az ISO 14001 környezetvédelmi

Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem irányába, ezért a jövõben az

minõsítést. Ennek a minõsítésnek a megszerzéséhez nagyon sokat kellett tenni.

elektromos targoncákra különleges akciókat fogunk hirdetni. A környezetet csak

Az ehhez vezetõ úton a cég már évekkel ezelõtt elindult. Közel három évvel ez-

közös társadalmi akarattal tudjuk megvédeni. Ehhez cégünk 2014-ben tett egy

elõtt elindította a targonca bérflottájának a megújítását. A bérflottánk 2014-ben

óriási lépést. Megjegyezni kívánjuk, hogy a targonca területen a gazdasági

már javarészt környezetkímélõ berendezésekbõl áll, jelentõsen csökkentve ez-

képlet egészen más, mint az elektromos autónál.

zel a környezetünk károsanyag- terhelését. Szabályoztuk a hulladékkezelést, és
megalkottuk a veszélyes anyag- és hulladék kezelésének rendszerét. Megépült egy minden igényt kielégítõ veszélyes hulladék

Jelen pillanatban a magasabb beszerzési értéket is figyelembe véve,
összességében az elektromos targonca üzemeltetése kedvezõbb
egy belsõégésû targonca üzemeltetésénél.

tároló. Ennek beüzemelése után 100%-ban megakadályoztuk, hogy a telephelyünkön a környezetbe veszélyes hulladék kerüljön.

Kézi raktártechnika, villa
A kínai védõvám bevezetése óta a kézi raktártechnikai kínálatban (pl. béka) komoly hiány mutatkozott. Ezt a

Elektromos autó rendszerbe állítása

hiányt felismerve a Pagát 2014-ben erõsített ebben a

Bizonyítva a környezettünkkel kapcsolatos felelõs-

szektorban. A szektorba tartozó termékkörben 35-40%

ségvállalásunkat, azon kevés vállalkozások közé tarto-

mértékû forgalomnövekedést tudtunk elérni úgy, hogy

zunk, akik anyagi eszközöket is áldoznak arra, hogy a levegõ tisztaságát megõrizzük. 2014. március hónapban flottába
állítottunk egy teljes mértékben elektromos meghajtású személyau-

szinte alig tudjuk az igényeket kielégíteni. Ezt a termékkört
kiegészítettük a kínai félelektromos, illetve raktári elektromos
gyalogkíséretû berendezésekkel, amik szintén nagyon sikeresek a

tót. Ez komoly anyagi áldozat. Egy ilyen autó üzemeltetése ma környezettudatos

piacon. Szintén feltûnõen dinamikusan növekszik a targoncavilla forgalmazá-

elkötelezettség nélkül nem lehetséges. Ennek az autónak a beszerzési ára na-

sunk. Megtalálva a kedvezõ beszerzési forrást, nagyon kedvezõ áron tudjuk a

gyon magas, üzemeltetési költsége viszont rendkívül alacsony. Gazdasági érte-

targonca villákat ügyfeleink számára biztosítani, amit ügyfeleink kimagaslóan

lemben azonban egyelõre még nem mutatható ki eredmény a gazdaságos élet-

magas vásárlási mennyiséggel hálálnak meg.

tartam alatt. Minimum 5 év kell a megtérüléshez, az viszont éppen az
akkumulátor garancia idejét jelenti. Az autó károsanyag- kibocsátása viszont
zéró, azaz „zéró emisszió”.

Új targonca értékesítés
Talán ez a legnagyobb kihívása a 2014. évnek. Nem a darabszám elérése jelent problémát, hanem a világban történõ változások. Bebizonyosodott, hogy
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nem elegendõ jól dolgozni, a fejlett nyugatot ez nem érdekli. A fejlett nyugat más

A 2014-es év tehát már a vége felé közeledik. Öröm számunkra, hogy üzleti

logikával gondolkozik. Sok esetben, ami jó azt megszünteti, és kitalál valamit,

partnereink bizalma nem csökkent, sõt, inkább nõtt a korábbi évekhez képest.

aminek a végét nem látja. A feladat aztán a miénk, az új körülmények között is-

Már a 2015. évet tervezzük.

mét meg kell találni azt a keskeny ösvényt, amin mozoghatunk - ez a kihívás.
2014-ben több konkurencia támadott minket a piacon azzal, hogy a NISSAN

Fontosnak tartjuk, hogy a 2015. gazdasági év tervezésekor a Pagát fõ csapásvonala a Vevõ, az üzleti Partner.

targonca meg fog szûnni. Mint minden kedves Olvasónk, meggyõzõdhet róla: itt

Mi, itt Európa, Magyarország és majdnem Budapest közepén, egy kicsit

vagyunk, jól vagyunk és a NISSAN termék is meg van. Van viszont olyan termék,

másképp gondolkozunk, mint a konkurens nagy multik. Egy kicsit magyarosan:

ami eltûnt. Errõl rengeteget fogunk még írni a késõbbiekben. Egyelõre, csak,

nem visszük ki a hasznot, amit megtermelünk az itt marad az országban. Erre és

hogy felborzoljuk a kedélyeket: a 2015. év slágere a UNICARRIERS lesz.

Önökre, kedves Vevõink, büszkék vagyunk.

Azt nem tudjuk garantálni, hogy a UNICARRIERS-rõl 2015-ben ne jelenje-

Köszönjük a 2014. évet Önöknek, találkozzunk jövõre is!

nek meg rosszindulatú pletykák, mert sok múlik az értékesítõkön. Kérünk minden Olvasót azonban, hogy ne fogadjon el semmit, kizárólag csak azt, amit a
nemzetközi sajtóban hivatalosan megjelentetnek, vagy amit a Pagát Gold Zrt.
Magyarországon hivatalosan kommunikál. Bizton állíthatjuk,hogy a targonca
szakmai világban 2015-ben a fõ téma a UNICARRIERS lesz. Ez természetesen
nem a NISSAN technika végét, hanem annak továbbélését és egy új világ kezdetét jelenti. Kérdés hogy minden gyártmány elmondhatja-e magáról, hogy egy
olyan jelentõs megújuláson megy keresztül, ami az egész targoncás világra
kihat. Kérjük, figyelje a jövõben megjelenõ kommunikációkat.
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