INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ č. 2/2014
FIXNÍ ČTYŘSEDAČKA PRO CORVATSCH
Čtyřsedačkou s pevným uchycením sedaček bude
nahrazen stávající lyžařský vlek „Mandras“. Cestující
budou komfortně přepraveni z ledovce Plateau na
mezistanici Mürtel. Tím se stane výjezd na 3.303m.n. m.
vysoký Corvatsch ještě více atraktivnější. Zařízení se
bude realizovat pro zimní sezónu 2015/2016.
www.corvatsch.ch

SWISSNESS: JAK JSOU VÝROBKY ZE ŠVÝCARSKA ZNÁMÉ VE SVĚTĚ
Ve spolupráci s firmou Switzerland Global Enterprise (SGE) uzavřela firma Bartholet Maschinenbau v minulém roce
několik zakázek v Rusku. Nyní nám Roland Bartholet,
prezident skupiny BMF, v rozhovoru se S-GE prozradil svůj
koncept úspěchu a které trhy jsou ještě důležité.
Zde najdete rozhovor: http://annualreport2013.sge.com/de/welcome/interview.html

ŠVÝCARSKÁ SVATBA – DOBRÉ VÝROBKY A KOMPETENTNÍ OSOBY MAJÍ
BUDOUCNOST
Skupina Bartholet rozšiřuje bohatý sortiment nabídek o
prodej kabin švýcarské firmy Gangloff. Obě propojené silné
švýcarské firmy tak mohou z první ruky konstruovat,
vyrábět a montovat. Tomuto spojení již nestojí nic v cestě v
úspěšnou budoucnost.
Zde najdete celé tiskové sdělení: http://www.bmfseilbahnen.ch/fileadmin/user_upload/customers/Seilbahne
n/News/Pressemitteilung.pdf

VÝUKA UČŃŮ V BMF – INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
Nyní končí své vzdělání v BMF AG 33 učňů. Jedná se o různé
obory mechanik, obráběč kovů, montážní pracovník pro stavbu
strojů a přístrojů, konstruktér, mechatronik pro lanové dráhy.
Naši učni se velmi brzy aktivně zapojují do výroby a během
základního vzdělání v našem moderním učňovském středisku se
u nich ve velké míře vyvíjí informace o nákladech, termínech a
kvalitě. Díky tzv. „kolečku“ po různých odděleních našeho
závodu mají rovněž náhled do všech kompetentních oborů jejich
povolání a dokonce i dál
Podívejte se na naše webové stránky!
http://www.bmf-seilbahnen.ch/Ausbildung.515.0.html

PROJEKT MAMUTÍ STROM –CONNY LAND
Zdolat tento strom, to aby měl člověk nervy ze železa. Na
Velikonoce se to stalo: Mamutí strom v Connylandu otevřel své
brány a učí své návštěvníky strachu. Navštivte Connyland
v Lipperwilu a připravte se na dobrodružnou cestu s novou
atrakcí. Neboť strom, který nemůže srazit žádná vichřice, má
něco do sebe - v pravém slova smyslu. Nechte se překvapit!
http://www.connyland.ch/index.php/de/attraktionen-de-de8/mammut-tree
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