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Reklamy
Google Fundusze UE Dotacje Z UE Firmy w Polsce Dotacje Gminy

nasze wiadomości:

W tygodniu 27.III -
2.IV.2007 Otwarty
Katalog Internetowy
zajmuje 9 pozycję
(1.9%) wśród
katalogów, z których
korzystają polscy
Internauci. Zestawienie
znajduje się na stronach
ranking.pl

Polecamy:
Portal Być Kobietą
Twoja perfumeria!
Oryginalne, tanie
perfumy
Pożyczki, kredyty
Części samochodowe
Opony zimowe

Portfolio Dziennikarskie:

Współpracują z nami
Informacje o projekcie

informacje prasowe:

współpraca z agencjami
Public Relations
informacje prasowe firm
informacje prasowe
instytucji i uczelni
współpraca z serwisami
internetowymi
współpraca z osobami
prywatnymi

najczęściej czytane:
Ruszył portal mapGO.pl
Nowy Mitsubishi
Outlander
Profesjonalnie w niskich
i wysokich
temperaturach
Robert Kubica
najszybszy w Malezji!
'Toyota Bank
Assistance' – nowy
program ze
świadczeniami Europ
Assistance Polska
Idzie wiosna!
”MapaMap for
Becker”System
nawigacyjny MapaMap
dla urządzeń

Krotoszyński JotKEl - 4 miliony z
Unii
data dodania: 20.04.2007

Ponad cztery miliony złotych
unijnych pieniędzy na
najróżniejsze inwestycje
zyskał krotoszyński Jotkel.

Studium na dotacje z UE?
Przygotuj się na jesień. Sprawdź nas!
www.a1europe.pl

Pieniądze z UE dla firm
Pomagamy rozwinąć Twoją firmę Sprawdź ofertę BRE Banku!
www.brebank.pl

giełda - jak zacząć
strategie inwestycyjne które pozwolą efektywnie zarabiać
bossa.pl

Fundusze inwestycyjne?
Tylko z NajlepszymDoradcą. Zobacz i zyskaj!
www.expander.pl

To nie koniec – deklaruje właściciel przedsiębiorstwa, Jan Krzywonos –
znów staramy się o pieniądze z funduszy na wsparcie przedsiębiorstw
dokonujących nowych inwestycji.

Unijne dotacje uzupełnione bankowymi kredytami i własnymi
pieniędzmi właściciel firmy przeznaczył na nowoczesne maszyny, takie
jak centrum gnące do blach, prasy wykrawające czy hydrauliczna
prasa rewolwerowa. Pieniądze przydały się także na uzupełnienie
wyposażenia produkcyjnego w nowoczesne maszyny oraz na
rozbudowę systemu logistyki wewnętrznej.

Dzięki inwestycjom Jotkel produkuje szybciej, nowocześniej (bo

ostatnio dodane:
CellAntenna ratuje życie!
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Honey Chrups: śniadanie z
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Makor-Tix® – świat bez rdzy
Egzotyczne nowości Barlinka.
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rynku.
Investors TFI wprowadza
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warszawską giełdę
Belkin: szybki transfer plików
do Windows Vista
Avid wprowadza
oprogramowanie Media
Composer i Avid Xpress Pro
Oskary dla filmów wykonanych
przy użyciu technologii Avid
Puchar targów Intertelecom
2007 dla FRITZ!Box Fon
WLAN 7140
Soki Gerber „Oferta Specjalna”
Młodzież bezpieczna na
drodze
Monitor LCD 19' Belinea
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produktów ELESA
Krotoszyński JotKEl - 4 miliony
z Unii
Odtwarzacze MP4 TRAK –
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Raport NetPress Digital –
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z Markiem Kamińskim
extremalną atrakcją 5-tej
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zwycięstwo.
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Software
Ujarzmić hałas
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nawigacyjnych firmy
Becker
MOTORICUS zaprasza
na wyścigi
Przebadali ponad 8
milionów samochodów
TBWA promuje
długowieczne opony
Michelin

automatycznie) i więcej.

Oznacza to, że Jotkel w Polsce może konkurować z wszystkimi. Nie
tylko w Polsce, ale również w Europie, o czym świadczy eksport
produktów krotoszyńskiej firmy na rynki Niemiec, Irlandii, Norwegii,
Szwecji, Holandii, Czech, Austrii, Słowacji, Węgier, Włoch, Francji,
Rumunii, Uzbekistanu, Rosji.

Automatyzacja i unowocześnienie produkcji nie wiązały się jednak – jak
to potocznie się rozumie – z redukcją zatrudnienia. Wręcz przeciwnie,
wywołany inwestycjami rozwój firmy pozwolił na zatrudnienie nowych
pracowników, dziś Jotkel zatrudnia ich blisko 200.

- Zależy nam na rozwoju pracowników, dlatego zachęcamy ich do
kształcenia – mówi właściciel Jotkela. Zachęty mają całkiem realny
wymiar, jeśli studia pracownika są związane z wykonywaną pracą,
pracodawca pokrywa 100% czesnego, w innych przypadkach jest to
50%.

Przedsiębiorstwo działa w oparciu o Systemy: Zarządzania Jakością
według normy ISO 9001:2000 oraz Zarządzania Środowiskiem. Od
marca działać już będzie Zintegrowany System Zarządzania Jakością,
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem. Ponadto firma
wykorzystuje japońską koncepcję zarządzania TQM (Kompleksowego
Zarządzania Jakością).

* Przedsiębiorstwo Jotkel istnieje od 1978 roku. Jest firmą prywatną,
która prowadzi działalność w zakresie produkcji i handlu meblami
przemysłowymi, sprzętem transportowym oraz innymi wyrobami
metalowymi. Produkty te znajdują zastosowanie w wielu branżach:
m.in. w lotnictwie, przemyśle gospodarstwa domowego,
motoryzacyjnym, elektromaszynowym, spożywczym, gastronomicznym
oraz rolnym. Meble marki Jotkel zobaczyć można w warsztatach,
zakładach, pomieszczeniach socjalnych, magazynach, sklepach i
biurach.

Przedsiębiorstwo JOTKEL
więcej artykułów, informacji
http://www.jotkel.com

PR Service
więcej artykułów, informacji
http://www.prservice.pl

działy tematyczne:
Finanse
Elektryka, elektronika
Maszyny, urządzenia

Domy otoczone
bezpieczeństwem
więcej...


