HIRDETÉS

A változások évét jelentette 2016
a Gyôri Ipartestület számára
Első alkalommal értékelte az évet szerdán a szervezet idén megválasztott elnöke. Glázer Péter szerint 2016 a változások éve volt az ipartestület életében. „Az elnökségnek az első és legfontosabb célja az volt, hogy új tagokkal bővüljön a szervezet, és természetesen a régi tagokkal szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki. Olyan programokat szerveztünk az év során, amely
hasznos lehet a mindennapi életben.
Segítettünk a pályázati és a cafetéria
rendszer kialakításában is, valamint a
pénzintézetekkel való kapcsolatfelvételben is tudtunk tanácsokat adni” –
fejtette ki az elnök, akit februárban választottak meg a tisztújítás során.

Glázer Péter elnök

Kitüntetettjeink:

A Győri Ipartestület idén kialakította
a bizalmi és kedvezménykártya-rendszerét, ezzel a tagok tulajdonképpen egymást támogatják. „A kártyának nemcsak az a szerepe, hogy egymás között
kedvezményeket adjunk a szolgáltatásainkból vagy termékeinkből, hanem ez
vonzó lehet az új tagok számára is. Emellett nagyon hasznos reklámfelület,
amelynek hatékonysága folyamatosan
bővül” – hangsúlyozta Glázer Péter.
Az év más miatt is mozgalmas volt,
ugyanis Hancz István titkárral együtt végigjárták az összes társszervezetet, hatóságokat, civil szervezetet és önkormányzatot, hogy felfrissítsék az együttműködési megállapodásokat.

„Mérlegképzés” Ipartestületi Kft.

Vállalkozók-Iparosok Bálja

vállalja egyéni vállalkozók könyvelését
• elektronikus adatszolgáltatás
• bevallás elkészítése
• a könyvelésünk biztosított
Győr, Arany J. u. 31. Tel.: 96/524-752.
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Terembérlés
Huszönöt éves tagságért ezüst gyűrűt és aranyozott emlékérmet kaptak: Sarok Péter, Szórádi
László, Ferenczi Endre, Lendvai Gáborné, Varga
Károly, Bognár László vállalkozók.
40 éves tagságáért:
Kovács Béláné bőrdíszműves mester
35 éves tagságáért:
Bubernik Pál fényezőmester
Krucsay Gyula órásmester

A tanulóképzéssel és a hiányszakmákkal kapcsolatban is tett lépéseket az ipartestület, többek között az Épfu Tanoda Kft.
és a Vill-Korr Hungaria Kft. segítségével.
Februárban egyedülálló kiadványt is
megjelentetett a Győri Ipartestület,
amely tulajdonképpen a szervezet bibliája. A monumentális, egyébként négy kilogrammos könyv méltó emléket állít és
képet ad a győri iparosokról, államalapítástól egészen napjainkig. Tartalmazza a
Győr és 64 környékbeli település iparosainak, vendéglőseinek és kereskedőinek több mint 10 ezres névjegyzékét,
amit közel ezer fénykép színesít.
A rendezvényen átnyújtották a legjobb
iparosoknak járó kitüntetéseket is. (x)

Győr Belvárosában 60-25-16-12 fős termek
bérelhetők az Ipartestületnél. Wi-Fi és projektor biztosított.

Kedvezménykártya minden tagunknak

Megjelent a Győri Ipartestület
130 éves története!
Vásárolja meg Ön is
az adventi időszakban
kedvezményesen
15.000 forintért!
Fedezze fel szüleit,
nagyszüleit vagy akár,
önmagát. Lepje meg
vele szeretteit
karácsonyra!
Megvásárolható:
Győr, Arany J. u. 31.

30 éves tagságáért:
Csordás Ernő személyszállító
Fekete Rezső árufuvarozó
Kovács József árufuvarozó
Mészáros László árufuvarozó
Szakács Róbert árufuvarozó
Pákai Gusztáv népi iparművész
Skaper László irodatechnika v.
25 éves tagságáért: 3 személy
20 éves tagságáért: 6 személy
15 éves tagságáért: 18 személy
10 éves tagságáért: 9 személy

Megtérülő tagsági díj?
Nálunk ez lehetséges. Regisztráljon!
Használja ki Ön is a tagság és a kártya előnyeit!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván a Gyôri Ipartestület elnöksége!
Győri Ipartestület, 9021 Győr, Arany János u. 31. Tel./Fax: 96/317-624, 96/329-732, 96/326-387, info@gyoriposz.hu, www.gyoriposz.hu
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