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PROCOM S.R.O. PREVZALA NA VÝSTAVE AQUA-THERM V NITRE
PRESTÍŽNE OCENENIE: „FIRMA ROKA 2010“
Ako sme vás informovali v minulom čísle, prestížne ocenenie časopisu: Plynár – vodár – kúrenár získala za
rok 2011 spoločnosť PROCOM s.r.o. Slávnostné odovzdanie tejto ceny sa uskutočnilo počas výstavy Aquatherm 2011 v Nitre. Ocenenie si z rúk vydavateľa prevzal JUDr. Marián Chovanec, konateľ spoločnosti.
aktívne sa podieľala na školeniach pracovníkov SPP. Pracovníci
ﬁrmy sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodnej konferencii
VYKUROVANIE, organizovanej SSTP, kde aktívne prispievajú
svojimi skúsenosťami z realizácii energetických objektov a zároveň si rozširujú vedomosti z oblasti nových energetických
technológii. PROCOM s.r.o. pravidelne raz ročne organizuje
letecký zájazd kombinovaný s presunom na rýchlovlaku TGV
do výrobného závodu, v meste Saint Thégonnec. Mimo týchto sa PROCOM s.r.o. zapája aj do sponzorskej činnosti a je
už dlhoročným sponzorom tradičného horského maratónu vo
Vysokých Tatrách „Memoriál Jozefa Psotku“.

Každý rok oceňuje Vydavateľstvo odborných časopisov s.r.o.
jedinú ﬁrmu svojim prestížnym ocenením „Firma roka“. Toto
ocenenie dostáva spoločnosť, ktorá mimo toho, že dosahuje
obchodné úspechy, venuje svoje aktivity aj v iných smeroch.
V našom príspevku by sme chceli zhrnúť iba niektoré, ktoré
spoločnosť PROCOM s.r.o. vykonáva. Pri udeľovaní ocenenia
za najdôležitejšie pokladáme aktivity, ktoré zvyšujú odbornosť.
K takýmto aktivitám patria semináre pre projektantov. PROCOM
s.r.o. ich vykonáva buď formou regionálnych stretnutí, alebo
cez agentúru ASICE Prešov, kde projektanti dostávajú aktuálne
informácie o technických novinkách. Veľkú pozornosť venuje
ﬁrma PROCOM s.r.o. výberu a odbornej príprave servisných
technikov. Bezplatné školenia sú pravidelne v spolupráci s pracovníkmi ﬁrmy Siemens usporiadavané vo ﬁremnom laboratóriu, priamo na funkčných vzorkách jednotlivých typoch kotlov.
Zároveň ﬁrma poskytuje pre montážne ﬁrmy bezplatnú konzultačnú a poradenskú činnosť priamo v teréne, resp. na stavbách. Firma je členom Cechu vykurovacej a tepelnej techniky,

Po zhodnotení týchto aktivít sa naše vydavateľstvo rozhodlo udeliť toto prestížne ocenenie za rok 2010 spoločnosti PROCOM
s.r.o. K udeleniu ceny ako aj k skutočnosti, že táto spoločnosť
úspešne funguje na trhu vyše 20 rokov. K jubileu aj oceneniu
ešte raz úprimne blahoželáme.

