m con se predstavi
PANOLINKA
- je ''rož'ca'' ki raste iz znanja,
kakovosti,
profesionalnosti,
vztrajnosti,
poštenja
ter
enakopravnega partnerstva po vsem
svetu
- je
zaščitni
znak
biološko
razgradljivih maziv PANOLIN
- je sestavni del logotipa podjetja m

con
- je strokovna revija o naprednih
tehnologijah in rešitvah na področju
maziv, mikrofiltracije mazalnih in
hidravličnih olj ter profesionalne
opreme za mazanje, ki jo bo
izdajalo podjetje M CON. V njeni
senci boste našli učinkovito zaščito
pred žgočimi problemi in njihovimi
posledicami.

m con

- Ustvarjati partnerstva, ki bodo
temeljila na medsebojnem zaupanju
in spoštovanju.
MOČ PODJETJA
Morebiti je na prvi pogled naše
podjetje precej nebogljeno…. Toda, ali
ni vidna moč vse prevečkrat samo
navidezna? Minljiva?
V našem podjetju stavimo na moč
znanja naših partnerjev in nas samih.
To
je
moč, ki jo potrjujejo
najuglednejša
in
najnaprednejša
podjetja iz vseh koncev sveta
(Rexroth-Bosch, Liebherr, MercedesBenz, Sultz….)

(miro consulting)

je majhno podjetje, ki pa, tako kot Panolinka,

vztrajno raste. Tudi v Sloveniji je našla
tisto, kar potrebuje za svojo rast. Ko je
že kazalo da seme, ki je prišlo v
Slovenijo ne bo nikoli vzklilo, se je
zgodilo. Pognalo je korenine in danes
cveti že nekaj cvetov, nekaj popkov
čaka na razcvet, pojavljajo pa se novi
in novi. Res je lepo opazovati, kako se
tudi v naši deželi spreminja in utrjuje
zavest, da našega planeta nismo dobili
v last, temveč zgolj v uporabo in da
smo vsi skupaj na njem samo gostje.
FILOZOFIJA PODJETJA
- Partnerjem pomagati pri iskanju
takih rešitev, ki so najboljše za
njihov primer.

je leta 1934 ustanovljeno švicarsko
podjetje, ki je danes v svetovnem
merilu priznano kot vodilno na
področju biološko razgradljivih maziv
ter eno od vplivnejših članov ATIEL
(Tehnično
združenje
evropskih
proizvajalcev maziv).
http://www.panolin.com

''Enaki ptiči skup' lete'' - in kaj imamo
skupnega?
KAKOVOST
Če ste se v naši predstavitvi spoznali
tudi sami, dobrodošli - ''poletite'' z
nami!
Miro Peharda
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