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NEGYEDSZÁZADOS AZ AGMI ZRT
AGMI 25 YEARS OLD

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző
ZRt történelmébe jeles napként vonult be a 2008.
szeptember 24., ugyanis ezen a szép, kellemes
őszi napon ünnepelte a cég – önálló léte fennállásának – negyedszázados évfordulóját.
A 25 éves születésnap tiszteletére egy nívós,
ünnepi üzletbaráti találkozót szervezett az AGMI
ZRt vezetése.
E rendezvénynek a MAHART Pass Nave
Személyhajózási Kft. – az AGMI ZRt arculati
színeihez illeszkedő – kék-fehér színvilágú, a
Dunán sétáló Corvin hajója adott otthont, 10h –től
14h –ig.
A protokolláris összejövetelen közel 70 fő vett
részt, kik az AGMI ZRt vevői, beszállítói, illetve
jelen voltak a banki, a biztosítói szféra, a felügyeleti hatóság és a szakmai szervezetek képviselői
is, valamint ügyvédek, trénerek, egyszóval azon
üzletfelek, akiknek komoly, meghatározó szerepe
volt és – minden bizonnyal – még lesz is a cég
életében.
Elsőnek a nap hangulatát megalapozó zenészek előadásában az „Újra itt a nagycsapat…”
című AGMI indulót hallhattuk, amely pattogós
ritmusával remek, jó át- és ráhangoló kezdés volt.
Az AGMI ZRt elnök-vezérigazgatója, Klausz
Gábor az ünneplő közönség köszöntése után egy
50 éves időhorizontot felölelő prezentációt tartott.
Ennek során felelevenítette a múltat, a gyökerektől, a Weiss Manfréd-korabeli időktől kezdve
egészen az önálló állami vállalattá-váláson át, a
részvénytársasággá-alakuláson, a privatizáción
keresztül eljutva a jelenig, majd egy újabb 25 éves
jövőt vázolt fel, amelyben az AGMI ZRt, mint a
magyar gazdaság meghatározó, stabil piaci
szereplője, az ipar egyik legkorrektebb szolgáltató
bázisa van jelen.
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Az elnök-vezérigazgató prezentációját a vendégek gyors, egymást követő köszöntő hozzászólásai és az ajándékok átadása követte.
A XXI. Kerület alpolgármestere csakúgy, mint
a prominens üzleti partnerek elismerő szavakkal
méltatták az AGMI ZRt tevékenységét, a piacon
tanúsított magatartását és azt a tudásbázist és
szakmakultúrát, amely a cég legértékesebb
vagyona.
Az ünnepi fogadást megelőzte az Easy
Learning Hungary Készségfejlesztő Kft. nevű
tréningcég által átnyújtott rendkívül hangulatos és
stílusos „Együtt énekelünk és zenélünk” című
átvitt értelmű meglepetés-ajándékműsor. A komoly üzletemberek egyik pillanatról a másikra
megszelídült,
pajkos–játékos,
éneklő-doboló
lényekké váltak és önfeledten adták át magukat a
műsornak.
A játék után jöhetett a jól megérdemelt finom
ebéd, melyet az AGMI ZRt színeiben pompázó,
kék-fehér
meggyes-csokoládés,
marcipános
születésnapi torta zárt.
A születésnapi találkozón jelen voltak a helyi,
körzeti (csepeli) média, a Csepp TV és a Csepel
Újság munkatársai is, akik a közeli napokban
adtak friss tudósításokat és közvetítettek riportokat, tudósítást a történtekről.
A cégvezetés nevében ezúton is köszönöm a
vendégeknek, hogy invitálásunkat elfogadták és
jelenlétükkel, hozzászólásukkal emelték e családias rendezvény színvonalát.
AZ AGMI ZRt MINDIG PARTNER MARAD!

Dr. Kovács Éva
gazdasági igazgató
a születésnap rendezője
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