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Cine este
[i ce vrea
Nitech, despre noi
pentru
dumneavoastr`

3

Nitech
Kern, un
parteneriat de succes
\n beneficiul dvs.

4

Utilizarea
peroxidului
de hidrogen – o nou`
tehnologie de
bio-decontaminare

5

Controlul
calit`]ii
alimentelor \n
perspectiva
ader`rii la Uniunea
European`
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Noua
echip` de
vânz`ri Nitech se
prezint`

Leasing-ul, solu]ia
de care ai nevoie

Ce vei face când
vei fi mare?

Nicolae STANCU

Oare de ce întrebarea „Ce
vei face când vei fi
mare?” ne marcheaz`
existen]a? P`rinte fiind, vei
încerca s` aju]i sau câteodat`
s` influen]ezi copilul în luarea
deciziei. E bine? E r`u?
Câteodat`, responsabilitatea
te va cople[i [i vei dori s`
trasezi numai un singur drum;
alteori – opusul: deschizi o
fereastr` [i-l aju]i s`-[i creeze
o personalitate puternic`
bazat` pe principii, iar dac`
nu e[ti preg`tit pentru nici
una din variante vei încerca o
combinat`, astfel încât
balan]a s` se poat` înclina pe
un taler sau pe cel`lalt. Orice
ai alege, pasul înainte se
poate face numai dac` [tii
calea ce trebuie urmat`.
Sigur, pot exista zone de deal,
v`i, drumuri pavate, str`du]e

„Ce vei face când vei fi
mare?” este valabil [i pentru
clientul nostru. Ca individevolu]ie, ca laborator-acreditare, ca societate comercial`profit. Vom continua s` p`[im
împreun`, s` cre[tem
iubindu-ne, s` ne juc`m
inocen]i, s` muncim uitând de
„capra vecinului” pentru ca
apoi noi – copilul român – s`
putem fi mare pe acela[i teren
de joac` european,
urmându-se calea [i
respectând normele jocului.

Despre
calitate,
performan]`
[i marketing
Interviu cu
Bogdan Pi]igoi,
director general –
CEO, ROMPETROL
Quality Control
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Service-ul,
secretul

tinere]ii
f`r` b`trâne]e?

CARAVANA NITECH
Caravana Nitech este un proiect ambi]ios, derulat
la nivel na]ional \n 40 de ora[e, având ca principal
obiectiv \ntâlnirea direct` cu partenerii [i clien]ii
Nitech din \ntreaga ]ar`, promovarea produselor [i
serviciilor oferite de Nitech, dar [i organizarea de
expozi]ii [i demonstra]ii cu aparatur` [i
echipamente de laborator.

înguste [i întunecate, dar,
atunci când ai un vis pe care
vrei s`-l transformi în realitate, când e[ti optimist [i
când e[ti dispus s` faci sacrificii pentru a-l atinge, merit`.
„Ce vei face când vei fi
mare?” îl întâlnim în mai
fiecare dintre noi. Acela[i
lucru îl g`sim în afaceri, tot
un copil fiind [i o companie
ca Nitech, care se na[te,
schimb` câ]iva pamper[i,
înva]` s` mearg`, începe
educa]ia [i apoi se preg`te[te
de examen. Testele gril` ce
urmeaz` a fi completate sunt
elaborate de aceast` dat` de
clien]ii no[tri. Întreb`rile sunt
diverse: tehnice, economice,
sociale, culturale. Numai
complexitatea exigen]elor
„examinatorului” poate
asigura o dezvoltare normal`
bazat` pe o “alimenta]ie
s`n`toas`”.
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Acest eveniment este unic pe
pia]a de profil din România [i
este rezultatul unei etape \n
procesul de maturizare al firmei
noastre.
Caravana organizat` de firma
Nitech are o distribu]ie
geografic` gândit` s` acopere
Principalele ]inte pe care dorim
s` le atingem prin organizarea
acestor seminarii sunt:
lcomunicarea direct` cu to]i clien]ii
no[tri
lorganizarea unor sesiuni
interactive de discu]ii [i
demonstra]ii tehnice care s`
respecte cât mai fidel specificul [i
nevoile din fiecare zon`
lprezentarea nout`]ilor \n domeniu
linformarea clien]ilor \n leg`tur` cu
noile standarde europene \n
materie de aparatur` de laborator
lacordarea de consultan]` [i solu]ii
pentru respectarea [i alinierea la
aceste standarde
ldescoperirea nevoilor [i
dificult`]ilor clien]ilor no[tri
lstabilirea unui sistem de norme
unitar bazat pe calitate \n
contactele cu clien]ii no[tri

cât mai bine teritoriul ]`rii, astfel
\ncât to]i clien]ii no[tri s` poat`
beneficia de mesajul nostru.
Seminariile Nitech vor avea loc
\n 40 de ora[e din toate regiunile
istorice ale ]`rii: Moldova,
Transilvania, Banat, Oltenia,
Muntenia, Dobrogea [i se vor

desf`[ura pe o perioad` de
aproape 3 luni.
Un alt element de noutate al
caravanei este faptul c`
prezent`rile teoretice ale aparatelor
vor putea fi transpuse \n practic`
cu ajutorul demonstra]iilor practice
f`cute de speciali[tii no[tri.

Programul lunii septembrie:
5 septembrie 2005

Slobozia

6 septembrie 2005

Br`ila

7 septembrie 2005

Gala]i

8 septembrie 2005

Tulcea

9 septembrie 2005

Constan]a

13 septembrie 2005

Ploie[ti

14 septembrie 2005

Buz`u

15 septembrie 2005

Foc[ani

19 septembrie 2005

Satu Mare

20 septembrie 2005

Oradea

21 septembrie 2005

Zal`u

22 septembrie 2005

Cluj-Napoca

23 septembrie 2005

Alba-Iulia

27 septembrie 2005

Pite[ti

28 septembrie 2005

Rm. Vâlcea

29 septembrie 2005

Sibiu

Completa]i talonul din pagina 8
[i participa]i la concursul nostru!

çn perioada 22-24
septembrie 2005, firma
NITECH particip` la
Conferin]a Interna]ional`
de Chimie [i Inginerie
Chimic`, desf`[urat` la
Rectoratul Universit`]ii
Politehnice Bucure[ti.

