Iránymutató gondolatok
Régóta figyelem a kereskedőket.
Látom, hogy a kereskedők sikere
nagyban függ a beszállítóktól. Hiszen
ha jó terméket adnak tovább, akkor
nagyobb a siker. Ha nehézkes a portéka, akkor ezt ők is megérzik. Megéri

olyan gyártót, beszállítót választani,
aki emeli az üzlet ázsióját, és olyan
hátteret biztosít, ami jó hatással van
a kereskedőre is. Büszke vagyok arra,
hogy a visszajelzések alapján a GAZEK
védőeszközöket jó eladni!

Bogos Csaba

Ügyvezető
Gazek Safety Expert*****

GAZEK szerszámtartó - Pártfogó a magasban
A jó szerszám az ember meghoszszabbított keze. Szokták mondani. De
ez csak akkor igaz, ha az eszköz kéznél
is van. A magasban végzett munkánál

GZKKE-28
Eszköztartó heveder

Hogyan használjuk?
A szerszámtartó lényege, hogy a munka végzéshez szükséges szerszámokat,
kellékeket vagy alkatrészeket magunkra tudjuk rögzíteni.
Másik megoldás, ha egy tőlünk független pontban rögzítjük, ahonnan
könnyen elérjük, akár a munkatárssal
közösen is használható.
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különösen fontos, hogy a szükséges
szerszámok, alkatrészek mind a kezünk
ügyében legyenek. Erre ad ideális
megoldást a GAZEK szerszámtartó.

GZKKE-33
Csuklópánt

Miért jó szerszámtartót használni?
5 funkció egy táskában.
1. Megóvja az eszközöket, alkatrészeket
2. Megkönnyíti a munkavégzést
3. Időt spórol
4. Megelőzheti a baleseteket
5. Minőségibb munkát eredményez

*****

Gyakorlati tapasztalat.

Hazavihető tudás. Hasznos diploma.

A múlt évben nagy sikerrel indult
a GAZEK Diplomát adó Felülvizsgálati oktatásunk. Azóta két további
képzést tudhatunk a hátunk mögött.
Hazavihető tudást, gyakorlati
tapasztalatokat és GAZEK diplomát
is átvehettek azok, akik vállalkoztak
a képzésre.
A résztvevők megismerkedhettek
azokkal a zuhanásbiztonsági esz-

közök felülvizsgálatához szükséges
ismeretekkel, melyek a rendszeres
ellenőrzéshez elengedhetetlenek. A
képzést azoknak ajánljuk, akik ezen a
területen szeretnék tevékenységüket
bővíteni vagy mélyebb ismereteket
akarnak szerezni a témában.
A következőre jöjjön el Ön is! A
pontos időpontokról a Zuhanásbiztonság blogon tájékozódhat!

Megjelent az új
GAZEK katalógus
•

Frissebb

•

Látványosabb

•

Érthetőbb

Olvassa online

Pappíralapú igénylés esetén írjon az info@gazek.com email címre!

játék
Olvasd le az oldalon
található
QR kódokat és nyerj!
Ő lesz a kulcs!
gazek.com
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Gazek Safety Expert

Márciustól bővítjük a
viszonteladói hálózatát!

Rendszeres képzések, tudásátadás. Fejlődés. Előrelépés. Jó hírnév. Jó terméket megéri eladni.

Fejlessze cégét
szakértő háttér bázissal!
FELHÍVÁS

Amennyiben ismersz legalább 2 olyan üzletet akik szívesen lennének GAZEK viszonteladói, küld el nekünk, és mi GAZEK
ajándékokkal köszönjük meg segítséged! Nincs más feladatot, mint az info@gazek.com -ra küld a 2 nevet és elérhetőséget!

N ekik már v an!

Érd és környéke Csatorna-szolgáltató Kft.

Unilever Magyarország Kft.

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

EJOT Hungária Kft.

Országos Katasztrófavédelem

