www.transpack.hu

A Pagát egy újabb sikeres éve
Egy év telt el azóta, hogy a Pagát korábbi és új vezetõit arról faggattam, hogy mik a
tervek és kilátások a 2012-es évre. Nos, hirtelen el is telt ez az év, s ha az akkor elhangzottakkal összevetem mindazt, ami meg is valósult, akkor azon kapom magam,
hogy elismerõen bólogatok. Úgy is fogalmazhatok, hogy az a bizonyos négyszögletû
kerekasztal beszélgetés szerényebb elképzeléseket vázolt fel. Ez pedig így van rendjén.
Összességében a Pagát eredményei megegyeznek a válság elõtti utolsó év eredményeivel.
Sikereinket, azok magyarázatát most egy csokorba szedtük Olvasóinknak és persze magunknak:

csát vehette át ez év nyarán. Laikus olvasóink
megnyugtatására fontosnak tartom elmondani,
hogy nem csak a kulcsokat kapták meg, hanem a
targoncákat is.

– A rövidtávú bérlet, az értékesítés és a
kis raktártechnika mellé felzárkózott a tartós
bérlet is, mint húzóágazat.

– Mint a Nissan targoncák magyarországi
vezérképviselete, a Pagát elnyerte a Nissan
Forklift maximális elismerését, hiszen Európában
a negyedik helyet foglalja el a világ piaci
részesedésébõl.

– Ez talán annak is köszönhetõ, hogy az értékesítõi személyi állományt számban és minõségében is növelte a cég.
– 2012-ben a fullszerviz konstrukció sikerességét a Star Plus Mûanyagipari Kft és a
Nagyrédei Hûtõház gépvásárlása bizonyítja leginkább. Elõbbi 18, utóbbi 21 új Nissan targonca kul-
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– Az alkatrész értékesítés felerõsödött
annyira, hogy képes legyen összefogni a teljes körû szervizrendszert.
– Az év folyamán hónapról-hónapra aktualizált hírlevele is sikeresnek bizonyult, így biztos,

www.transpack.hu
hogy a 2013-as évben is számíthatnak a vevõk
további kedvezményekre és újdonságokra.

ban „A 3. évezred targoncása” címû pályázatával elért Az Év Honlapja 2012 cím.

– A vállalat arculatának frissítése a tervek szerint megtörtént. Az új imázs átfogja az
egész cégcsoportot, a Pagát valahány
brendjét. Tökéletesen tükrözi azt a stabilitást,
vevõcentrikus gondolkodást, fiatalos lendületet
és megbízhatóságot, melyet a Pagát mindig is
magáénak vallott. Partnereik visszajelzése
mind pozitív véleményt takar.

– Egy másik elismerés pedig a Bisnode
cégcsoporttól érkezett. Ez a csoport a Soliditet,
Európa vezetõ információ szolgáltató csoportjának a tagja, az elismerésének oka pedig a
Pagát rendkívül alacsony pénzügyi kockázata. Évrõl-évre több oklevél és tanúsítvány
függ az iroda falain, amire joggal büszkék a
dolgozók.

– Ennek a megújulásnak egyik elsõ eleme az új, egységesített gépkocsi park.

Az elmúlt két évben a Transpack olvasói
részletes képet kaptak a Pagát történelmébõl,
a tevékenységérõl, nagyobb eseményeirõl és
kedvezményeirõl. Köszönjük a Transpacknak
a lehetõséget, az olvasóknak pedig a megtisztelõ figyelmet. Reméljük, hogy elnyertük a bizalmat és számíthatunk a jövõbeni együttmûködésre. Kellemes ünnepeket és sikeresebb
évet kívánunk Mindenkinek annál, mint amilyet
tavaly megálmodott!
Csák Bori
Pagát Gold Zrt – kommunikációs vezetõ

– Új honlapot fejlesztett a cég, mely
már nem csupán a partnerek, hanem a
webmarketing és ipari szakma elismerését is
elnyerte. Ez az elismerés nem más, mint az év
honlapja 2012 pályázat ipari web kategóriájá-
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