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دیدار با خـانواده بزرگ 

گزارشی از برگزاری ضیافت و جلسه هم اندیشی 
ساالنه هافمن در هتل اسپیناس پاالس تهران؛

همزمان با برگزاری یازدهمین نمایشــگاه بین المللی دروپنجره تهران در تیرماه 1398، 
نشست خانواده بزرگ هافمن در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، در این ضیافت که نمایندگان هافمن از سراسر کشور 
حضور داشــتند، مهندس حمیدیه ضمن ایراد سخنان کوتاهی خبر خوشی را برای حضار 

اعالم داشت. 
هافمن یکی از تولیدکنندگان مطرح پروفیل  یو.پی.وی.سی در کشور است که فعالیتش 
را از ســال 1386 در شهرک سرمایه گذاری های خارجی تبریز آغاز کرد. این مجموعه که 
در زمینی به مســاحت 18000 مترمربع با 8000 مترمربع فضای مسقف دایر شده است، 

دارای 9 خط اکســترودر با ظرفیت تولید ســالیانه 17000 تن است. پروفیل هافمن یکی 
از متنوع ترین مقاطع پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی کشــور است که با زنجیره ای از 
نمایندگی های فروش و مونتاژکاران حرفه ای تا دورترین نقاط کشــور را پوشش می دهد. 
ارائه خدمات پس از فروش گســترده و ســرعت عمل باال در ارائه خدمات از دیگر نکات 
قابل توجه و افتخارات مجموعه بزرگ هافمن اســت که مدیــران و نمایندگان این برند 
همــواره بر آن اصرار می ورزند. شــرکت هافمن و مدیرعامــل آن حمایت از رویدادهای 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی و حضــور در فعالیت های خیریــه و عام المنفعه را ازجمله 
وظایف انسانی خود قلمداد کرده و همواره بر پرداختن به آنها تاکید دارند. هافمن به عنوان 
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حامی و پشــتیبان همایش های کانون انبوه سازان سراسر کشور و بسیاری از همایش ها و 
کنفرانس های مرتبط با صنعت ســاختمان فعال بوده و در این زمینه نیز سابقه درخشانی 
دارد. مجموعه هافمن عالوه بر داشتن استاندارد، گواهینامه و ضمانت نامه های معتبر ملی 
و بین المللی همواره جزو شــرکت های برتر صنعتی است که در همایش ها و جشنواره های 

مختلف استانی و کشوری مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه می شود.
ضیافت باشــکوه هافمن به منظور تازه کردن دیدار و قدردانی از مشــتریان، همکاران 
و نمایندگان هافمن در سراســر کشــور شب پنجشــنبه 20 تیرماه 1398 در هتل مجلل 
اســپیناس پاالس برگزار شد. در ادامه گزارش مختصری از این ضیافت به همراه تصاویر 

برگزیده آن را باهم مرور می کنیم:
در این ضیافت که با حضور جمعی از همکاران، نمایندگان و مشــتریان شرکت هافمن 
همراه بود مهندس حمیدیه، مدیرعامل هافمن و مدیران ارشــد این شــرکت نیز حضور 
داشتند. در آغاز این ضیافت مهندس حمیدیه به دعوت مهندس مشیرفر به جایگاه آمد تا 

ضمن خوش آمد گویی به حضار، خبر مهمی را نیز اعالم کند.
مهندس حمیدیه ضمن عرض خیرمقدم به حاضران گفت: از تمامی دوستان، همکاران 
و نمایندگانی که از سراسر کشور و از راه های دور و نزدیک لطف کردید و به این ضیافت 
تشریف آوردید کمال تشکر و قدردانی را دارم. قصد سخنرانی ندارم و فقط می خواهم یک 



خبر را به شما اعالم کنم.
مدیرعامــل هافمن افزود: البته این موضوع از قبل برنامه ریزی شــده نبود ولی تصمیم 
گرفتیم طرح تخفیفی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده بود و امروز آخرین روز آن 

بود را تا آخر تیرماه تمدید کنیم.
حمیدیــه توضیــح داد: تمامی تخفیفاتی که برای نمایندگان درنظر گرفته شــده بود با 
همان شرایط و موارد قبل همچنان ادامه خواهد داشت و از همه عزیزانی که از این طرح 
اســتقبال کردند و با همراهی شــان موجب دلگرمی ما نیز شدند از طرف خودم و خانواده 
بزرگ هافمن صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم این همکاری همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرعامــل هافمــن از همراهی نمایندگان هافمن تشــکر کرد و گفــت: مطمئنا این 
همکاری و همراهی باعث رشــد دو طرف شده است و همان طور که شما با این همراهی 
باعث شده اید هافمن به جایگاه شایسته ای که االن دارد برسد ما هم موظفیم از هر کمکی 

که از دست و توانمان برمی آید برای رشد و پیشرفت شما دریغ نکنیم.
حمیدیــه در پایان تاکید کرد: تمام ســعی و تالش ما در این 12 ســالی که در صنعت 
پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.سی حضور داشتیم این بوده که هرروز بهتر از روز قبل باشیم 
و شــیب رشد و پیشــرفتمان همیشه به سمت باال باشــد. برای این که این شیب همواره 
مثبت و به ســمت باال باشد باید همیشه در تعامل با یکدیگر باشیم و امیدوارم امسال نیز 
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همانند سال های گذشته اتفاق های خوبی برای خودمان، مجموعه مان و صنعت کشورمان 
رقم بزنیم.

در بخــش بعدی برنامه آقای ســیاوش نیا، مدیر روابــط عمومی هافمن بر روی 
صحنــه رفت و از حاضران دعوت کرد تا با طرح شــوالیه هافمن که به تازگی و در 
یازدهمین نمایشــگاه دروپنجره تهران رونمایی شــده و ماکتی از آن در سالن قرار 
داشــت عکس یادگاری بگیرند و این عکس ها را در صفحات اینستاگرام خود قرار 
دهند. ســیاوش نیا افزود: هر عکسی که بیشترین الیک را در صفحه اینستاگرام به 
خودش اختصاص دهد به عنوان عکس برتر انتخاب شــده و به فرد برگزیده جوایز 

نفیسی از طرف هافمن تعلق خواهد گرفت.
در ادامه ضیافت خانواده بزرگ هافمن، اجرای زیبای گروه موســیقی ســنتی که 
قطعاتی دل نشین و شنیدنی از موسیقی نواحی و مناطق مختلف کشور اجرا می کرد، 

لحظاتی شاد و به یادماندنی برای حاضران خلق کرد.
گرفتــن عکس یادگاری با همکاران و مدیران هافمن و صرف شــام پایان بخش 

ضیافت باشکوه خانواده بزرگ هافمن در هتل اسپیناس پاالس تهران بود.
ضمنا در حاشــیه این نشست، جلسه هم اندیشی ساالنه هافمن با حضور مهندس 

حمیدیه و نمایندگان استانی این مجموعه برگزار شد.  
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