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ضیافتی به افتخار فرماندهان واقعی هافمن
همایش ساالنه هافمن در استان البرز برگزار شد؛

همایش ســاالنه مونتاژکاران و نمایندگان هافمن در 
استان البرز آذرماه سال جاری در شهریار برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، گردهمایی سالیانه 
مونتــاژکاران و نمایندگان هافمن در اســتان البرز، روز 
پنجشــنبه 14 آذرماه 1398 با حضور مهندس حمیدیه، 
مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشــد هافمن و همچنین 
نمایندگان و مونتاژکاران هافمن در استان البرز در تاالر 
الماس غرب شهریار برگزار شــد. همایش مونتاژکاران 
و نماینــدگان هافمن که هرســاله بــه همت مهندس 
عبیدی، نماینده استان البرز هافمن و به منظور پاسداشت 
همکاری با این مجموعه ترتیب داده می شود امسال نیز 
مانند ســال های گذشته با استقبال بسیار خوبی از سوی 
فعاالن صنعت دروپنجره و همکاران هافمن در اســتان 

البرز همراه بود.
تقدیر از فرماندهان واقعی هافمن

در ابتدای این نشســت آقای بهرام سیاوش نیا، مدیر 
روابط عمومی و تبلیغات هافمــن به عنوان مجری به 
روی سن آمد و ضمن خوش آمدگویی به حضار، گفت: 
از همه شــما عزیزان که دعــوت مجموعه هافمن را 
پذیرفتید و در همایش ساالنه مونتاژکاران و نمایندگان 
هافمن در استان البرز حضور پیدا کردید کمال تشکر و 

قدردانی را دارم. ما امروز اینجا جمع شده ایم تا به پاس 
یک سال همکاری صمیمانه با مجموعه هافمن از شما 
فرماندهان واقعی هافمن قدردانی کنیم. برای شــروع 
برنامــه ابتدا توجه شــما را به تیــزر تبلیغاتی فرمانده 

هافمن جلب می کنم.
سیاوش نیا پس از پخش تیزر تبلیغاتی فرمانده هافمن 
)صدا، بی صدا( گفت: در مسیر ساخت این تیزر چالش ها و 
ایده های زیادی به وجود آمد تا به اینجا رسیدیم که ثابت 
کنیــم هافمن عالوه بر یک خانــواده بزرگ یک ارتش 
بزرگ اســت که هرکدام از شــما به عنوان یک فرمانده 
در این ارتش آماده نبرد با مشــکالتی هستید که بر سر 
راه موفقیت شما وجود دارد. برای ساخت این تیزر و این 
فرمانده زحمت های زیادی کشــیده شد و افراد بسیاری 
وقت گذاشــتند تا این کار با ایــن کیفیت ماندگار خلق 
شد. هرکدام از این عزیزان با فکرهای خالق و ایده های 
بکر و ماننــد یک گالدیاتور در این مســیر جنگیدند تا 
تیــزری خلق کنند که نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه 
در صنعت ما بی نظیر اســت. از همه دوستان، عزیزان و 
هنرمندانی که برای ســاخت این تیزر زحمت کشیدند از 
طراحــی کاراکتر و ایده اولیه تــا طراحی لباس، طراحی 
گریم، جلوه های میدانی و رایانه ای، هنروران و بدلکاران، 

گروه کارگردانی، فیلم برداری، صداگذاری و صدابرداری 
و تمامی عوامل فنی و اجرایی که هرکدام گوشــه ای از 
کار را بر عهده داشــتند تا هافمن همچنان در هر کاری 

پیشرو باشد، تشکر و قدردانی می کنیم.
ســیاوش نیا در ادامه از مهندس مشیرفر، مدیر فروش 
هافمــن دعوت کرد تا برای ارائــه مطالب خود به روی 

سن بیاید.
ما در هافمن با قلبمان کار می کنیم

مهندس مشیرفر نیز ضمن خوش آمدگویی به حاضران 
از تمامی مونتاژکاران، نمایندگان و به ویژه آقای عبیدی 
که برای برگــزاری این همایش زحمات زیادی متحمل 
شــدند، تشــکر کرد و گفت: تمامی دوســتانی که در 
مجموعــه هافمن فعالیت می کنند بــر این نکته اذعان 
دارند که مجموعه هافمن اعتقاد به تقسیم سود مشترک 
بین مشتری، برند و کارخانه دارد. این موضوع به مسئله 
ثبات در یک خانواده و تصمیمات مهم و اساســی آن در 
بلندمدت اشــاره دارد که برای هــر مجموعه ای مهم و 
تعیین کننده است. این یک ارتباط و تعلق خاطر دوطرفه 
اســت و همه ما در اینجا با دل و قلبمان کار می کنیم تا 

از سختی ها بگذریم.
وی گفت: ما برای نحــوه تبلیغ محصول و تحقیقات 
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بازار با همکاری دانشــگاه شهید بهشتی به نتایج جالبی 
رســیدیم که قریب به 600 صفحه مطلب است. چکیده 
آن مطلب را به صورت خالصه در 4 صفحه آماده کرده ام 

که خدمتتان ارائه می کنم.
مدیرفــروش هافمن افزود: مســئله توســعه فروش 
به عنــوان یک برنامه راهبردی شــامل آگاهی از برند و 
تصویر ذهنی از برند اســت که از هم متفاوت هســتند. 
داشــتن آگاهی و اطالع از یک محصول با تصویری که 

در ذهن ما از آن محصول ساخته ایم متفاوت است.
مشیرفر با اشــاره به موضوع توسعه سوددهی در یک 
مجموعــه تولیدی صنعتی، اظهار کــرد: با توجه به اوج 
فروش در ســال 92 و افت شــدیدی که در سال 94 در 
این صنعت داشــتیم یک نموداری از میزان رشد تولید و 
فروش هافمن تهیه کردیم. میزان تولید و فروش هافمن 
در سال 94 نســبت به سال قبل به میزان 13.1 درصد، 
در سال 95 نسبت به ســال قبل 19.7 درصد، سال 96 
نسبت به ســال قبل 9.3 درصد و ســال 97 نسبت به 
سال قبل 30 درصد رشد داشته است. پیش بینی ما برای 
میزان تولید و فروش هافمن در سال 98 رقمی در حدود 
24 درصد بود که تاکنون و با توجه به رکود شــدید بازار 
به میزان 5.6 درصد رشــد داشته است. به تعبیری ما در 

سال رکود و افول اقتصادی تا نیمه سال 98 در حدود 6 
درصد افزایش تولید و فروش داشته ایم که این پیشرفت 
را مدیون تالش و پشتکار همه عزیزان و همکارانمان در 
خانواده بزرگ هافمن هستیم. درمجموع ما از سال 93 تا 

97 نزدیک به 60 درصد توسعه بازار داشته ایم.
 وی گفت: در شــهر تهران 72 درصد ساختمان سازها 
هافمن را می شناسند و 28 درصد از آن استفاده می کنند. 
در شــیراز 4 درصد، تبریز 6 درصد، مشــهد 12 درصد 
و رشــت 10 درصــد ساختمان ســازها پروفیل هافمن 
را نمی شناســند. در تبریز 58 درصــد از پروفیل هافمن 

استفاده می کنند.
 مهندس مشــیرفر افزود؛ 61 درصد پنجره ســازان و 
80 درصد مشــتریان تبلیغ هافمن را دیده اند. 51 درصد 
این افراد تبلیغات هافمن را دوســت داشته و 59 درصد 
تبلیغات هافمن را متمایز از سایر برندها و 51 درصد آن 
را صادقانه دانسته اند. 78 درصد با دیدن تبلیغ عالقه مند 

شده اند که هافمن را در اینترنت جستجو کنند.
مدیرفروش هافمن ضمن اشاره به شعارهای تبلیغاتی 
هافمن تاکید کرد: شعارهای تبلیغاتی هافمن با همکاری 
همه دوســتان و نمایندگان انتخاب می شــود و شــعار 
»هافمن، پیشــنهاد اهل فن« برخالف انتظار ما نســبت 

به شــعار »هافمن، پنجره خانه من« که به نظر شــعار 
صمیمی تری است از استقبال بیشتری برخوردار شد.

مهندس مشــیرفر در پایان یادآور شد، پروفیل هافمن 
یک محصول ایرانی است که با تکنولوژی و دستگاه های 
ســاخت کشور آلمان تولید می شــود. تمامی بخش های 
تحقیق و توســعه محصول و سیســتم های مدیریتی و 
بازاریابی بر اســاس علم و تکنولوژی کشــور آلمان و با 
همــکاری برخی شــرکت های دانش بنیان این کشــور 
صــورت می گیرد. هافمن قبل از اینکه پروفیل به شــما 

بدهد یک سیستم کسب وکار به شما ارائه می دهد.
پس از صحبت های مهندس مشــیرفر، حاضران برای 
گرفتن عکس دســته جمعی به اتفــاق مهندس حمیدیه، 
مدیرعامل و سایر مدیران ارشد مجموعه هافمن به روی 
ســن تاالر الماس غرب آمدند و عکاسان نیز عکسی به 
یادگار ثبت کردند. پذیرایی ناهار همراه با اجرای موسیقی 
زنده پایان بخش ضیافت و گردهمایی نمایندگان استان 

البرز هافمن در تاالر الماس غرب شهریار بود.
ارائه گزارش کار و آمار رشد و توسعه مجموعه هافمن 
توســط مهندس مشــیرفر، مدیر فروش هافمن، اجرای 
موســیقی زنده، پخش تیزر تبلیغاتی فرمانده هافمن و ... 

از دیگر بخش های این همایش بود.
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