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در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد؛

جشن دهمین سال فعالیت هونام ابزار نوین

پنجره ایرانیان؛ جشــن دهمین سال فعالیت »شرکت 
هونام ابزار نوین« با حضور مدیران ارشــد این شرکت، 
تعدادی از مدیران و همکاران این شــرکت از کشــور 
ترکیــه و جمعی از میهمانان داخلی و خارجی شــامگاه 
چهارشــنبه 3 بهمن ماه 97 در هتل اســپیناس پاالس 

تهران برگزار شد.
در ابتــدای این گردهمایــی که با حضــور مدیران 
عالی رتبه شــرکت هونام ابزار نوین، مدیران عالی رتبه 
GU آلمــان، ACCADO و SECiL ترکیه، مهمانان 
عالی قدر داخلی و خارجی و نمایندگان این شــرکت از 

سراســر کشــور همراه بود علیرضا تقی زاد، مدیرعامل 
پرتــاش هونام ابــزار نوین برای عــرض خیرمقدم و 

خوش آمد گویی پشت تریبون قرار گرفت.
تقی زاد در سخنان کوتاهی از تمامی تولید کنندگان و 
همکاران شهرســتان و مدیران و برندهای شرکت های 
خارجی که هونام ابــزار نمایندگی آنها را در اختیار دارد 
برای همراهی در 10 سال فعالیت مستمر شرکت تشکر 
کرد و ابــراز امیدواری کرد این همــکاری و همراهی 

همچنان ادامه داشته باشد و روزبه روز پررنگ تر شود.
مدیرعامل هونام ابزار نوین این گردهمایی را فرصتی 

برای تجدید دیدار تمامی همــکاران صنعت دروپنجره 
کشور دانســت تا به بهانه دهمین سال فعالیت شرکت 
هونام ابزار نوین لحظات شــاد و مفرحی را در کنار هم 

سپری کنند.
تقی زاد در پایان صحبت هایش خبر خوش و مژده ای 
نیز به همکاران داد به این عنوان که به مناسبت دهمین 
سالگرد تاسیس شرکت فروش ویژه ای در نظر گرفته اند 
که مشتریان این شــرکت می توانند با پیگیری از دفتر 
مرکزی شــرکت هونام ابزار نوین از شرایط این فروش 
ویژه مطلع شوند. گفتنی است، شرکت هونام ابزار نوین 
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 ACCADO GU آلمان،  نمایندگی رسمی یراق آالت 
 MASTER ترکیه و یــراق آالت آلومینیوم SECiL و

ایتالیا در ایران را در اختیار دارد.
در بخش بعدی مراســم امیر جعفری، مدیر فروش و 
بازاریابی شــرکت هونام ابزار نوین پشــت تریبون قرار 
گرفــت و در ابتدا بــه همه مهمانــان خیرمقدم گفتند. 
جعفری از اعتماد و همراهی تمامی همکاران و همراهان 
مجموعه هونام ابزار در 10 سال گذشته تشکر کرد و این 

همراهی را باعث افتخار مجموعه هونام ابزار دانست.
جعفری در ادامه از شــرکت GU آلمــان به عنوان 

بزرگترین و معتبرترین شــرکت  تولیدکننده یراق و 
ملزومــات درو پنجره مکانیــک و اتوماتیک و برند 
ACCADO به عنــوان یکی از بهتریــن یراق آالت 
 SECiL دروپنجــره یو.پی.وی.ســی یاد کــرد و برند
ترکیــه را نیز برند بی رقیب  در حــوزه نوارهای درزگیر 
MAS�  برشــمرد. جعفری همچنین با اشاره به برند

TER ایتالیا بــه تمجید از این برند پرداخت و عنوان 
کرد برند MASTER بازخورد بســیار خوبی در مدت 
کوتاه همکاری نشــان داده و خوشبختانه تولیدکنندگان 
دروپنجره آلومینیوم که از این برند اســتفاده کرده اند از 

کیفیت آن رضایت داشته اند. ایشان همکاری مجموعه 
هونام ابزار نوین با این برندهای موفق جهانی و ارائه این 
محصوالت به بازار ایران را باعث افتخار و خوشــحالی 

خود و تمامی همکارانش در این مجموعه عنوان کرد.
مدیر فروش و بازاریابی شــرکت هونام ابزار نوین در 
بخش دیگری از صحبت هایش الزمه ورود به دهه دوم 
فعالیت شــرکت هونام ابزار را توجه بــه نیازهای بازار 
با نگاه به شــرایط اقتصادی کان کشــور و پرداختن 
به مباحث آموزشــی و رشــد دانش فنــی صنعتگران 
عرصه دروپنجره کشــور دانســت و ابراز امیدواری کرد 
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موجود، شــرکت هونام ابزار بتواند گام های موثری 
دراین ارتباط بردارد.

مدیــر فروش هونام ضمن اشــاره بــه افتتاح کارگاه 
آموزشی تولید دروپنجره دو جداره و سایت جدید شرکت 
هونام ابزار عنوان کرد با افتتاح کارگاه آموزشــی از این 
پس تاش خواهیم کرد مطالب آموزشــی متنوع را در 
ایــن کارگاه مطرح کنیــم و با انعــکاس همزمان این 
مطالب آموزشــی در ســایت امکان استفاده از آن برای 
همه همکاران فراهم آوریــم. همچنین همکاران عزیز 
می توانند از ســایت این شــرکت برای آشنایی بیشتر با 

یراق آالتی که شــرکت هونام ابــزار نوین ارائه می دهد 
استفاده کنند و به صورت آناین محصوالت درخواستی 

خود را سفارش دهند.
جعفری در ادامه به نمایشــگاه دائمی شــرکت هونام 
ابزار اشــاره کرد و گفت: فضای نمایشگاهی که در دفتر 
مرکزی شــرکت ایجاد شده است آمادگی دارد تا تمامی 
سیســتم ها و یراق آالت مختلف دروپنجره را  به صورت 
حضوری در معرض دیــد همکاران قرار داده تا عزیزان 
بتواننــد با آگاهی و شــناخت کامل نســبت به خرید و 

سفارش اقدام کنند.
مدیر فروش و بازاریابی شــرکت هونــام ابزار نوین 

در پایان گفت: شــرکت هونام ابزار مشتاقانه از تمامی 
نقطه نظرات، پیشــنهادت و انتقادات همــه همکاران، 
صنعتگران و فعاالن صنعت دروپنجره اســتقبال کرده و 
امیدواریم با همراهی و همفکری شما دوستان بتوانیم در 
ارائه هرچــه بهتر خدمات و عرضه محصوالت باکیفیت 

روزبه روز موفق تر عمل کنیم.
در بخش بعــدی مراســم از تعدادی از مشــتریان، 
همکاران و نمایندگان برتر شرکت هونام ابزار تقدیر شد. 
در این بخش مجری برنامه از آقایان لونت، نایب رئیس 
هیات  مدیره شرکت هونام؛ سومر، مدیر صادرات شرکت 
 SECiL آلمان؛ فورکان، مدیر صادرات شــرکت GU
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 ACCADO ترکیه؛ زامان، مدیر صادرات شــرکت 
ترکیــه و تقی زاد عضــو هیات  مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت هونام ابزار نوین دعــوت کرد تا با حضور در 
جایگاه از برگزیدگان با اهدا لوح تقدیر و هدیه تجلیل 

به عمل آورند.
در بخش اول از 5 نفر از مشتریان وفادار به نمایندگی 
از تمامی مشتریان عزیز شرکت هونام ابزار تجلیل شد. 
مدیران شرکت های پارس وین، مهتا، آسایش گستران، 
ایده بهینه ســاز و سیلک پنجره کاشان تقدیر شدگان در 

این بخش بودند.
در بخش دوم برنامه از همکاران پخش شرکت هونام 

ابزار نوین در سراسر کشــور تجلیل شد. گروه تولیدی 
سادات همکار پخش شمال کشــور از استان گلستان، 
بازرگانی مربوطی همکار پخش جنوب کشــور از استان 
فارس، شرکت هورام ســازه همکار پخش مرکز کشور 
از اســتان های مرکزی و قم، بازرگانی ساالری همکار 
پخش غرب کشــور از استان کرمانشاه، بازرگانی پویان 
تجارت همکار پخش شــرق کشــور از استان خراسان 
رضوی و شرکت انرژی پایدار از استان قزوین همکاران 
شــرکت هونام ابزار در سراسر کشــور بودند که در این 
بخش با اهدا لوح تقدیر و هدیه مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش بعدی برنامه از آقــای رضا نوبهاری، مدیر 

فنی شــرکت به پاس ســال ها همــکاری و خدمت در 
مجموعه هونام ابزار نوین تقدیر به عمل آمد.

در ادامــه برنامه، کیک یادبودی که به مناســبت 10 
ســال فعالیت شــرکت هونــام ابزار نویــن در صنعت 
دروپنجره کشور تهیه شده بود به روی صحنه آورده شد 
و با برش کیک، بخش ابتدایی مراسم نیز خاتمه یافت.

در بخش بعدی مراســم، حســن ریوندی، طنزپرداز 
مطرح کشــور به اجرای اســتندآپ کمدی پرداخت و با 
هنرنمایی  خود لحظاتی شاد و مفرح برای مهمانان خلق 
کرد. پایان بخش این برنامه جذاب و دورهمی صمیمانه 

صرف شام در تاالر هتل اسپیناس پاالس تهران بود.

کارگاه آموزشی سایت جدید نمایشگاه دائمی
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