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گشودن پنجره وین تک در آسمان کویر
همایش خانواده بزرگ وین تک در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد؛

گردهمایی شــرکت آدوپن پالستیک پرشین )وین تک( و شرکت عایق کویر یزد با 
حضور مدیران ارشد دو مجموعه به میزبانی شرکت آدوپن پالستیک پرشین در هتل 

اسپیناس پاالس تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، این همایش با حضور مهندس کاوه خداپرست، 
مدیرعامل مجموعه آدوپن پالستیک پرشین و مهندس سیدرضا اخوان دستمالچی، 
مدیرعامل شــرکت عایق کویر یزد روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1398 در تاالر ایوان 
هتل اســپیناس پاالس برگزار شــد. در این همایش که به مناســبت آغاز همکاری 
شرکت های وین تک و عایق کویر یزد تدارک دیده شده بود جمعی از نمایندگی های 
عایق کویر یزد، مدیران ارشد و فعاالن عرصه دروپنجره سراسر کشور حضور داشتند. 
معرفی شــرکت وین تک و پتانسیل های آن و آشنایی با نمایندگی های شرکت عایق 
کویر یزد به منظور گســترش مراودات و همکاری های دوجانبه مهم ترین هدف این 
همایش بود که سخنرانان و مدیران عامل دو مجموعه به آن اشاره کرده و بر عوامل 

تسهیل و زمینه های تعمیق این همکاری تاکید کردند.
مدیریت کسب  وکار در شرایط تحریم

دکتر آزادی، دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی، اولین ســخنران تخصصی این 

همایــش بود که به دعوت مجری برنامه برای ارائه مطالب خود با عنوان »مدیریت 
کسب وکار در شرایط تحریم« پشت تریبون قرار گرفت.

دکتر آزادی با اشاره به اهمیت وجود برندهای موفق در صنعت کشور گفت: منابع، 
منافع، محدودیت ها و هزینه چهار رکن اساســی هر برند و مجموعه ای است که باید 
در شرایط بحرانی و مواقع خاص به آنها توجه ویژه کرد. منابع در هر سازمان شامل 
تمامی دارایی های آن سازمان اعم از منابع انسانی و منابع مالی است. پیشینه و اعتبار 
هر موسســه که ما آن را به عنوان برند می شناسیم نیز یکی از مهم ترین دارایی ها و 

منابع یک مجموعه در شرایط بحرانی است.
وی گفت: برندها به دلیل داشــتن دایره مشتریان وفادار، کمتر از سایر مجموعه ها 
دچار مشــکل می شوند چون این مشتریان در هر شرایطی از برند مورد اطمینان خود 
خرید می کننــد. وجود نمایندگی های فروش در شهرســتان ها و نقاط مختلف یکی 
از الزامات برند موفق اســت؛ چون این نمایندگی ها با ارائه خدمات به افراد بیشــتر، 
دایره مشــتریان وفادار را به عنوان یکی از منابع موسسه گسترش می دهند. تیم های 
مدیریتی، کارکنان و همکاران به اضافه مشتریان، تامین کنندگان و توزیع کنندگان از 

دیگر منابع یک موسسه هستند.
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عضو هیات علمی ســازمان مدیریت صنعتی، در ادامه افزود: یک استراتژی برای 
موسســه های کوچک تر این است که برای موفقیت باید به برندهای موفق بیشتری 
وصل باشند. حفظ منابع در شرایط بحران نیز یکی از اصول مهم مدیریتی است که 
باید توجه ویژه ای به آن کرد. مورد بعدی، توانایی جذب منابع مکمل و جدیدی است 

که بتوانند کمبودها و نقاط ضعف مجموعه را پوشش دهند. 
برون  سپاری برخی فعالیت های مجموعه می تواند در شرایط بحران یکی از راه های 
تقویت مجموعه باشــد. نظارت و کنترل منابع در شرایط بحرانی از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
دکتر آزادی، برند را نشــات گرفته از هزاران رفتار و کنش یک مجموعه دانست و 
گفت: تمامی موارد جزئی و رفتارهای به  ظاهر کوچک در شــکل  دهی برند که همان 
اعتبار و پیشینه شما و مجموعه تان است نقش دارند. برند هر مجموعه از پایین ترین 
سطوح آن یعنی فروشــندگان جزء تا باالترین سطح که مدیریت کالن آن موسسه 
اســت تاثیر می پذیرد و تمامی ارکان موسســه در شکل دهی برند موثر هستند. برند 
را جامعه و مردم بر اســاس پیشینه و اعتبار مشــخص می کنند و هیچ مجموعه ای 

به صرف ادعای خودش نمی تواند برند محسوب شود.
دبیر کمیته علمی انتخاب برندهای برتر ایران، معنی بخشــیدن به کیفیت را تنها 
در ســایه برندها دانست و افزود: شــما نمی توانید از محصولی که برند نیست انتظار 
کیفیت آن چنانی داشــته باشید درصورتی که برندها الزاما کاال و محصول باکیفیت به 

شما ارائه می دهند.
دکتر آزادی گفت: ورود به بازار و صنعتی که برندهای موفق بیشــتری دارد بسیار 
ســخت تر اســت. هر مجموعه کوچک و زیرپله ای به راحتی نمی تواند به بازاری که 
در آن برندهــای موفق فعالیت می کنند و مردم آنها را می شناســند ورود پیداکرده و 

محصول بی کیفیت عرضه کند.
مدیرمســئول ماهنامه تخصصی بانکداری موفــق، تاکید کرد: وجود جنگ قیمت 
نشانه مثبتی در بازار نیست. برندها به واسطه قدرتی که دارند نیازی به حضور در این 
جنگ ندارند چراکه در چنین بازاری قیمت را پیشینه و اعتبار آن برند و نیز اطمینان 

مشتری تعیین می کند.
دکتر آزادی در ادامه اظهار داشــت: برند یک دارایی است که مالکیت آن به کسی 
واگذار نمی شــود و به عنوان یک دارایی معنوی از مزایای آن استفاده می شود. هنگام 
خرید یک ساختمان وقتی عنوان می شود که پنجره های آن هم از برند وین تک است؛ 
قیمت آن پنجره ها مشخص و پرداخت نمی شود بلکه به عنوان یک ارزش افزوده برای 

آن ساختمان تلقی می شود.
دکتر آزادی در پایان خاطرنشــان کرد: میزان شناخت و آگاهی یک جامعه از برند 
و رتبه به یادآوری آن، ازجمله نشانه های موفقیت و فراگیری یک برند است. داشتن 
مشــتریان وفادار برای یک برند عنصری بســیار مهم و حیاتی است. استانداردهای 
فنی با کیفیت محصول متفاوت است چون استاندارد یعنی داشتن حداقل های کیفی 
ولی از نظر مشــتری یک محصول زمانی باکیفیت است که سطح باالیی از کیفیت 

و فراتر از آن را دارا باشد.
مشتریان وفادار بزرگ ترین دارایی مجموعه وین تک

مهندس مرادی، از مدیران ارشد آدوپن پالستیک پرشین سخنران دیگری بود که 
در این همایش به ایراد سخن پرداخت.

مهندس مرادی در ابتدا به اهمیت برندینگ در پویایی صنعت اشــاره کرد و گفت: 
هر محصول چهار ســیکل عمر شامل مراحل معرفی، رشد، بلوغ و افول دارد که هر 
برند موفق باید این چند مرحله را به درستی مدیریت و هدایت کند. برند وین تک نیز 
مانند هر برند موفق دیگری باید از تمامی پتانسیل های موجود برای معرفی شایسته 
خود اســتفاده کند و این موضوع هیچ ارتباطی به بزرگی، معروفیت، سطح تکنولوژی 

و سایر پارامترهای آن مجموعه ندارد.
وی برای معرفی وین تک به نکاتی اشــاره کرد و گفت: کمپانی آدو گروپ یکی از 
200 هلدینگ برتر در کشــور ترکیه است که از سال 1956 میالدی در زمینه تولید 
زیره های الســتیکی کفش و در ادامه، در ســال 1977 تولید لوله های پی وی ســی 

فعالیتــش را آغاز کرد. آدو گروپ در حال حاضــر در زمینه های مختلفی مانند تولید 
پروفیل های دروپنجره یو پی وی ســی با برند آدوپن و وین تک، تولید درهای داخلی 
Wood PVC بــا برند آدوکاپی )همین محصــول در ایران با برند ُدرتک به زودی 
به تولید انبوه خواهد رســید(، تولید ســیمان با برند آدوچیــم، تولید انرژی از طریق 
نیروگاه های آبی، بادی و خورشــیدی با برند آدو انــرژی، فعالیت در خطوط هوایی 
بــا برند آدو ایر، تولید کف  پوش های صنعتی با برنــد دکادو، تولید انواع لمینت های 
رنگی پروفیل دروپنجــره و درهای داخلی با برند آدوفیلم، تولید انواع کف پوش های 
ســاختمانی با برند آدوفلور، تولید انواع افزودنی های شــیمیایی بــا برند آدوکیم یا 
آدوکیمیا، تولید انواع مقاطــع پروفیل دروپنجره آلومینیومی با برند آدوآلومینیوم و ... 

فعالیت می کند.
مهندس مرادی افزود: شــرکت آدوپن زیرمجموعه ای از کمپانی آدو گروپ است 
که در صنعت پروفیل های یوپی وی سی فعالیت می کند. این مجموعه با راه اندازی 8 
کارخانه در کشورهای )ترکیه، آلمان، روسیه، اوکراین، تونس، آذربایجان، هندوستان 
و ایران(، در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا به تولید پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی 
می پردازد و در بیش از 54 کشــور دنیا نیز انبار و دفاتر فروش رســمی دارد. فعالیت 
رسمی برند وین تک در ایران به سال 1379 برمی گردد که با راه اندازی دفتر تجاری 

و انبار مرکزی پروفیل یوپی وی سی آغاز شد.
وی گفــت: آدوپــن پس از 10 ســال فعالیت مســتمر در بازار ایران و شــناخت 
توانمندی ها و پتانســیل های این بازار با ایجاد زیرســاخت های مــورد نیاز اقدام به 
راه اندازی کارخانه تولید پروفیل های دروپنجره یوپی وی سی با برند وین تک در سال 
1389 کرد. این مجموعه در فضایی به وســعت 16000 مترمربع در شهرک صنعتی 
ســرمایه گذاری های خارجی تبریز و با استقرار 10 خط اکسترودر در مدت  زمان 18 

ماه در سال 1390 به بهره  برداری رسید.
مرادی افزود: مجموعه بزرگ صنعتی آدوپن پالستیک پرشین هم اینک در زمینی 
به وســعت 110 هزار مترمربع که 62 هزار متــر مربع آن به کارخانه تولید پروفیل 
یوپی وی ســی اختصاص دارد و با اســتقرار 24 خط اکسترودر با ظرفیت اسمی 45 
هزار تن به عنوان بزرگ ترین واحد تولیدکننده پروفیل های دروپنجره یوپی وی سی 
کشــور با 3 برند Plaspen ،Wintech و Plustech مشغول فعالیت است. 
ایــن مجموعه عالوه بر تولیــد پروفیل دروپنجره، در زمینــه تولید درهای داخلی 
Wood-PVC بــا نام تجــاری »ُدرتک« و ورق های هــای گالس و پانل های 

کامپوزیتی با برند ALKI نیز فعالیت می کند.
وی با اشــاره به واحد آزمایشگاه وین تک توضیح داد: آزمایشگاه مجهز و پیشرفته 
وین تــک یکی از واحدهای مهم و قابل توجه این مجموعه اســت که از نخســتین 
ســال های آغاز فعالیت وین تک دایر شده اســت. تجهیز و راه اندازی این آزمایشگاه 
پیشرفته در راستای ارتقاء سطح کیفی محصوالت وین تک صورت گرفته که عالوه 
بر این به  عنوان آزمایشــگاه همکار و مرجع ســازمان اســتاندارد کشــور به تمامی 
همــکاران و فعاالن صنعت پروفیل یوپی وی ســی خدمات آزمایشــگاهی و کنترل 
کیفی ارائه می دهد. آزمایشــگاه وین تک تجهیز شــده بر اســاس الزامات استاندارد 
ISIRI 12291 و RAL GZ-716 آلمان، اولین و تنها آزمایشگاه محصول محور 
کشــور در صنعت پروفیل های یوپی وی سی است که توانسته »گواهینامه 17025« 
را دریافت کند. همان طور که می دانید، اســتاندارد RAL معتبرترین نشــان کیفی و 
عالمت استاندارد مربوط به پروفیل های یوپی وی سی در دنیاست و پروفیل وین تک 
تنها پروفیل ایرانی اســت که در حال حاضر نشــان کیفی RAL آلمان را دارد و هر 

ساله نسبت به تمدید و به روزرسانی این نشان اقدام کرده است.
مهندس مرادی در پایان از مدیریت مجموعه آدوپن پالســتیک پرشــین به خاطر 
هدایت و مدیریت این مجموعه در رســیدن به این جایگاه تشکر کرد و گفت: وجود 
مشتریان وفادار که در سخت ترین شرایط اقتصادی بازار هم از برند موردعالقه شان 
حمایت می کنند بزرگ ترین دارایی مجموعه وین تک است. امیدواریم با ارائه خدمات 
شایســته و محصوالت باکیفیت به مشتریان وفادار، بتوانیم دین خودمان را نسبت به 

این عزیزان ادا کنیم.
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کیفیت یک پنجره با برند پروفیل آن اندازه گیری می شود
مهنــدس نظری، مدیر واحد فنی و انبار وین تک ســخنرانان بعدی بود که در این 
همایش به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به شرح وظایف و مشخصات کلی واحد 
فنی مجموعه وین تک گفت: مشــتری مداری، ارائه خدمات پس از فروش، صیانت از 
برند وین تک و حمایت از حقوق مصرف کننده از جمله مشخصه هایی است که باعث 
شــده تا واحد فنی به عنوان یکی از ارکان اصلی مجموعه وین تک محســوب شود. 
نظــارت بر واحدها و کارگاه های تولید دروپنجره یکی از مهم ترین وظایف واحدهای 
فنی اســت چراکه عدم نظارت بر این کارگاه ها و ایجــاد نارضایتی مصرف کننده از 
محصــول نهایی، تاثیر جبران  ناپذیری بر مجموعه هــای بزرگ تولیدکننده پروفیل 
خواهد گذاشــت زیرا همان طور که می دانید در نگاه مردم کیفیت یک پنجره با برند 

پروفیل آن اندازه گیری می شود.
وی گفت: ارائه آموزش های فنی مطابق با دستورالعمل های تدوین شده و همچنین 
بازدیدهای دوره ای مســتمر از ســطح کیفی محصوالت تولید شده از جمله دالیلی 

است که استقرار واحدهای فنی را در چنین مجموعه هایی توجیه می کند.
نظری با اشــاره به برخی خدمات ارائه  شــده از سوی واحد فنی مجموعه وین تک 
اظهار کرد: ارائه آموزش های عملی در محل کارگاه و به روزرســانی اطالعات، نصب 
تیغچه و قالب ها و تنظیم ماشــین آالت متناسب با سری پروفیل ها، پیگیری شکایات 
احتمالی مطرح شده از سوی خریداران دروپنجره، نظارت بر سطح کیفی محصوالت 
تولیدشــده و رتبه بندی نمایندگان )گریدبندی بر اســاس ســطح کیفی محصوالت 
تولیدشــده در دو کالس A  و +A( ازجمله مهم ترین خدماتی اســت که واحد فنی 

وین تک ارائه می دهد.
مدیر واحد فنی وین تک در ادامه به معرفی فنی پروفیل های تولیدشده در مجموعه 
وین تک پرداخت و گفت: پروفیل های سری W640 و W700 اولین پروفیل های 
تولیدی وین تک در ایران بود. پروفیل قاب نرمال و سوپر، پروفیل لنگه پنجره و لنگه 
دِر نرمال و بازشــو، پروفیل مولیون و پروفیــل مولیون متحرک و انواع پروفیل های 
زهوار از جمله پروفیل هایی هســتند که در این ســری تولید می شوند. پروفیل های 
کوپلینــگ، باکس، لوله و آداپتور لوله، پرواز )بازســازی( و انواع پانل های دو و تک 

محفظه از دیگر محصوالت مجموعه وین تک هستند.

وی افــزود: پروفیل های وین تک در 62 مقطع و قالب متنوع در رنگ های مختلف 
تولید می شوند که سبد کاالیی کامال جامعی را برای مصرف کننده فراهم کرده است.

نظری در پایان یادآور شد: وجود کارگاه های مجهز و مجموعه های استاندارد تولید 
دروپنجره برای تبدیل یک پروفیل خوب به پنجره ای اســتاندارد و باکیفیت بســیار 
ضروری اســت. در بازدیدی که ماه گذشــته از مجموعه عایق کویر یزد داشــتم با 
مشــاهده مجموعه ماشین آالت مجهز و خط تولید پیشرفته یقین حاصل کردم که با 
همکاری با این مجموعه می توانیم به شعار »وین تک، پنجره یک« نزدیک تر شویم.

وین تک، بزرگ ترین مجموعه تولید پروفیل یوپی وی سی کشور
در ادامه برنامه، سیدرضا اخوان دستمالچی، جهت ایراد سخنان خود پشت تریبون 
قرار گرفت. مدیرعامل عایق کویر یزد نیز ضمن خوش آمد گویی به حضار از مجموعه 
وین تک به ســبب برگزاری چنین گردهمایی تقدیر و تشکر کرد و گفت: از مجموعه 
وین تک و مدیرعامل محترم آن، جناب آقای خداپرســت که زحمت برگزاری چنین 

برنامه ای را متقبل شدند صمیمانه تشکر می کنم.
دســتمالچی از مجموعه وین تــک به عنوان بزرگ ترین مجموعــه تولید پروفیل 
دروپنجره یوپی وی ســی کشــور یــاد کرد و گفــت: باعث خوشــحالی ما و همه 
همکارانمان است که مجموعه ای مانند وین تک که در حد و اندازه های جهانی است 
در صنعت دروپنجره کشــور فعالیت می کند. من مشابه مجموعه وین تک را تنها در 
کشــورهای اروپایی دیده ام و امیدوارم در سایه مشــارکت و همکاری های دوجانبه 
شــاهد موفقیت های بیشتر این مجموعه و ســایر همکارانمان در صنعت دروپنجره 

کشور باشیم.
مدیرعامل عایــق کویر یزد افزود: همکاری با چنین مجموعه ای باعث افتخار من 
و مجموعه عایق کویر اســت و امیدوارم با توجه به امکانات مناســبی که در هر دو 
مجموعه وجود دارد به ویژه آزمایشگاه مجهز و پیشرفته وین تک، بتوانیم منشا اثرات 

خیر برای این صنعت باشیم.
دستمالچی در پایان گفت: عالوه بر بخش پنجره امیدواریم نمایندگان ما در زمینه 
درهای داخلی Wood PVC با برنــد »ُدرتک« که به زودی به مرحله تولید انبوه 
می رســد نیز فضایی فراهم کنند تا این محصول بی نظیر را هم در سبد کاالیی مان 

به مشتریان عرضه کنیم.
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وین تک، آماده همکاری با صنعت دروپنجره کشور
آخرین ســخنران برنامه مهندس کاوه خداپرســت، مدیرعامــل مجموعه آدوپن 
پالســتیک پرشــین بود که به دعوت مجری به روی سن آمد. مهندس خداپرست، 
ضمن خوش آمد گویی به حضار از این که دعوت مشترک مجموعه وین تک و عایق 
کویر یزد را پذیرفته اند از ایشــان سپاســگزاری کرد و گفت: باعث خوشــحالی من 
و تمامــی همکارانم در مجموعه وین تک اســت که میزبان شــما عزیزان در چنین 

برنامه ای باشیم.
مهندس خداپرســت افزود: همکارانم در بخش هــای قبلی به  اجمال مجموعه وین تک 
را خدمتتــان معرفی کردند که با توجه به کمبود وقت از بیان دوباره آن خودداری کرده و 
به ذکر چند نکته اکتفا می کنم. گروه شــرکت های آدو در سال 1970 میالدی توسط یک 
خانواده ترک در ترکیه بنیان گذاشته شد که در حال حاضر نسل سوم این خانواده اداره این 
هلدینگ بزرگ را به عهده دارند. شــروع فعالیت این مجموعه در زمینه تولید مصنوعات 
پالستیکی بود تا این که در سال 1977 به تولید عمده لوله های پی وی سی جهت مصارف 
زیربنایی کشور ترکیه اقدام کرد. با رشد روزافزون دروپنجره های یوپی وی سی در اروپا در 
دهه 80 میالدی، مجموعه وین تک فعالیت در این بخش را شــدت بخشید به  نحوی که 

در سال 1990 بخش تولید پروفیل یوپی وی سی از بخش لوله های پی وی سی جدا شد.
وی افزود: پس  از آن، مجموعه آدو اقدام به احداث و راه اندازی کارخانه های متعددی در 
کشورهایی چون ترکیه، آلمان، روسیه، اوکراین، تونس، آذربایجان، هندوستان، ایران و به 
تازگی در کشور الجزایر کرد. مجموعه وین تک ایران در سال 1379 )2000م( در شهرک 
صنعتی سرمایه گذاری های خارجی تبریز احداث شد. حمایت های دولت تحت لوای قانون 
حمایت از مصرف بهینه انرژی باعث شــد تــا مجموعه ما و به طورکلی صنعت دروپنجره 
یوپی وی سی در آن سال ها رشد چشمگیری پیدا کند. مجموعه وین تک نیز طی سال های 
79 تا 89 تمامی زیرســاخت های خود در زمینه تولید، توزیع و فروش را سروســامان داد 

به طوری که در سال 89 موضوع واردات محور بودن این محصول منتفی شد.
مدیرعامل وین تک عنوان کرد: تجربیات گران  قدری که شرکای ما در خارج از کشور 
داشــتند به ما این امکان را داد تا مجموعه وین تک را به گونه ای طراحی و اجرا کنیم که 
هیچ گونه کم و کاستی نســبت به نمونه های مشابه خارجی نداشته باشد که خوشبختانه 
و به تایید اکثر همکارانی که از این مجموعه بازدید می کنند تا حدود زیادی به این مهم 

دست پیداکرده ایم.
مهنــدس خداپرســت در ادامه به اهــداف برگزاری این همایش اشــاره کرد و گفت: 
مجموعه عایق کویر یکــی از بزرگ ترین مجموعه های تولید دروپنجره یوپی وی ســی 
کشــور است که در ســایه همکاری های دوجانبه می توانیم به روند رشد این مجموعه ها 
شتاب بیشــتری دهیم. این همکاری، سرآغاز و فرصتی مناسب برای گسترش مراودات 
میان مجموعه وین تک و بخش های مختلف صنعت دروپنجره کشور است و امیدوارم این 
حرکت نه  تنها برای این دو مجموعه بلکه برای سایر همکاران و فعاالن عرصه دروپنجره 

کشور نیز حاوی منافع و پیام های امید بخش باشد.
مهندس خداپرســت به لزوم وجود مجموعه  های بزرگ تولید دروپنجره در کشور اشاره 
کرد و گفت: با مطالعه و بررســی تاریخچه صنعت دروپنجره یوپی وی سی در اروپا به این 
نتیجه می رســیم که در کنار مجموعه ها و کارخانه های بزرگ تولید پروفیل باید به  جای 
کارگاه های کوچک مونتاژ دروپنجره، کارخانه های بزرگ تولید دروپنجره ایجاد شود تا با 
ایجاد تعامل با کارخانه های پروفیل و مشتریان ضمن باال بردن میزان بهره وری به رشد 
ایــن صنعت کمک کنند. به جرات می توان گفت مجموعه عایق کویر یزد یکی از معدود 
مجموعه هایی اســت که به این سمت حرکت کرده و شرایطی را برای تعامل مناسب با 

بخش های باال و پایین  دستی در صنعت در و پنجره به وجود آورده است.
مدیرعامل وین تک افزود: شــرایط باید به سمتی پیش برود که برای یک نماینده تهیه 
پنجره از یک مجموعه بزرگ بســیار ارزان تر و به  صرفه تر از ســاخت و تولید آن توسط 
خودش باشــد. ما هم تالش می کنیم تا با ارائه خدمات به چنین مجموعه هایی شرایط را 
برای رشد و تعالی آنها فراهم کنیم. ما همه شما را جزو خانواده خودمان می دانیم و تالش 

می کنیم تا بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم.
مهندس خداپرســت در پایان گفت: امیدوارم ســال آینده بــار دیگر این گردهمایی را 
داشــته باشیم و در آن نشست، موفقیت  های بزرگی را که با هم و در کنار هم به دست 

آورده ایم جشن بگیریم.
پخش ویدئوکلیپ  هایی از فعالیت کارخانه تولید پروفیل های یوپی وی ســی وین تک در 
ایــران از دیگر بخش های این همایش بود. حضور هنرمند طنز پرداز حســن ریوندی و 
اجرای برنامه جذاب و نشاط آور استندآپ کمدی و نیز برگزاری ضیافت ناهار، پایان  بخش 

و حسن ختام همایش بزرگ وین تک بود.
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