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UĞUR SOĞUTMA IBATECH FUARINDA
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

UĞUR SOĞUTMA’DAN GÜLDÜR GÜLDÜR
SHOW ÇIKARTMASI

Uğur Soğutma’nın da katıldığı 9.Uluslararası Ekmek, Pasta
Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı IBATECH
2016, 14-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

Uğur Soğutma çalışanlarının dâhil olduğu kurum içi motivasyona
yönelik insan kaynakları projesi faaliyetlerine bir yenisini daha
ekleyerek Güldür Güldür Show tiyatro gösterisini izleme imkânı
sundu.

İki yılda bir düzenlenen ve sektör profesyonellerinin buluşma
noktası olan Ibatech Fuarı’nda yurtiçinin yanı sıra Asya,
Avrupa ve Afrika’dan gelen ziyaretçiler de misaﬁr edildi.
Genellikle fırın, pastane ve kafe restoran sektöründe tedarikçi
ve hizmet sağlayıcı ﬁrmalar IBATECH İstanbul’da yer alıyor.
Lider markaların ürettiği gıda teknolojisini gösterdiği bir sahne
olarak gördükleri bu fuar ayrıca sektörün geldiği yeri ve
gelecek trendleri göstermesi açısından önem arz ediyor.

Uğur Soğutma’nın iş hayatının getirdiği streslerini azaltmak ve
arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği faaliyetleri
arttırarak devam ediyor. Düzenli olarak çalışanlarının kişisel gelişim
ve sanatsal aktivitelere katılımını teşvik eden Uğur, gerek bölgesel
gerek ulusal çalışmalara destek oluyor.

300’e yakın ﬁrmaya ev sahipliği yapan organizasyona bu yıl
70.000 ziyaretçinin üzerinde rekor bir katılım gerçekleşti. Uğur
Soğutma’nın 2016 model dondurma teşhir reyonlarının tanıtıldığı
830 nolu stantta en büyük ilgiyi yeni ürünlerinden tezgâh üstü
soft dondurma ve slush (granita) makineleri gördü. Sektörde
öncü ve yenilikçi olduğu belirtilen ürünler için ziyaretçilere
özel tadım aktiviteleri yapıldı.
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir kazanç
sağladığı belirtilen modellerden UYM kodlu makine farklı
malzeme ve ayarlar ile soft dondurma yanında, soğuk kremalı
kahve, meyveli yoğurt, sorbe ve slush (meyveli kar/granita)
elde edilebilme özelliği ile öne çıkıyor. USL serisi modellerde
ise tek seferde hazne başına 10 lt den fazla ürün elde edilebiliyor
ve yatırım sadece ilgili sezonda bile kendini amorti edebiliyor.
Ürünlere ilişkin detaylı bilgiye Uğur’un yurt içindeki yetkili
bayilerinden ve www.ugur.com.tr sitesinden ulaşılabiliyor.

Bu kapsamda, Ali Sunal’ın sunduğu her hafta ünlü konukların yer
aldığı tiyatro gösterisi Güldür Güldür Show’un 104. bölümü için
yapılan çekimlerde Uğur Marmara Bölge Müdürlüğü çalışanları,
skeçleri toplu olarak canlı izleme imkânı buldu. Sahnedeki oyunlarla
eğlenceli dakikalar geçiren ekip, gösteri sonunda oyuncularla tek
tek tanışıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gösteri sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Uğur Soğutma
Marmara Bölge Müdürü “Bu tarz sosyal faaliyetlerin çalışanlar
arasındaki bağları güçlendirip, bir parçası olduğumuz markaya
aidiyet hissi oluşturduğu için çok önemli buluyoruz ve zaman
buldukça bu tarz etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz.” diyerek
sözlerine son verdi.
Güldür Güldür Show hakkında
Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan
Güldür Güldür Show; aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan
arkadaşlığa birçok konuya yine kendi mizah anlayışları ile yeni
yaklaşımlar ve yorumlar getiriyor. Oyuncu kadrosunda Alper Kul,
Doğa Rutkay, İrem Sak, Özge Borak, Erdem Yener, Meltem Yılmazkaya,
Özgün Aydın, Onur Buldu, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Aziz Aslan, Burak
Topaloğlu, Aylin Kontente, Ayşegül Akdemir, Çağlar Çorumlu,
Derya Karadaş gibi sanatçıların yer aldığı tiyatro gösterisi her Cuma
Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahne alıyor.

www.ugur.com.tr
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UĞUR SOĞUTMA’NIN GELENEKSEL ÇEKİLİŞ
KAMPANYASI BAŞLADI

UĞUR SOĞUTMA İŞARET DİLİ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI

Uğur Soğutma, her yıl geleneksel hale gelen otomobil çekiliş
kampanyasını bu yıl daha büyük hediyelerle başladı. Bu sene
büyük ikramiye olarak 4 katılımcıya 2016 model Mercedes A180
Prime otomobil hediye edilecek.

Sürekli eğitime ve kişisel gelişime verdiği önemi her fırsatta
vurgulayan Uğur Soğutma, bu kapsamda çalışanlarına işaret dili
eğitimi vermeye başladı.

“Türkiye Uğur İstiyor, Uğur Kazandırmaya Devam Ediyor”
sloganıyla başlatılan çekiliş kampanyası 30 Mart – 26 Eylül
tarihleri arasında Uğur Soğutma bayilerinden alınan tüm ürünler
için geçerli olacak.
Yetkili bayilerden veya satış noktalarından Uğur markalı ürünlerden
en az 450 TL tutarında alışveriş karşılığında verilecek üzeri kapalı
karttaki şifre ile katılım yapılacak. Kartı kazıdıktan sonra üzerinde
yer alan şifreyi cekilis.ugur.com.tr internet adresinde bulunan
(ücretsiz) katılım formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak
çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Her katılımcı satın aldığı
ürün değerine karşılık gelen kupon sayısında çekilişe katılabiliyor.
Ayrıca Uğur Soğutma On-Line satış kanalı satis.ugur.com.tr
adresinden alınacak ürünler de çekiliş kapsamında yer alıyor.
Şirketin Pazarlama Bölümü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada;
“2015 yılında verdiğimiz son model 2 adet Mercedes ödülünü,
gördüğü ilgi nedeniyle bu sene 4 adede çıkardık. Ürün kalitemiz
ve geniş portföyümüze ek olarak sürpriz hediyelerimizle de daha
fazla müşterimizi memnun edecek olmanın sevincini yaşıyoruz.
Şimdiden tüm katılımcılara bol şans diliyoruz.” denildi.

Engelleri ortadan kaldırmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve
en önemlisi işitme engellilerin en büyük sorunu olan iletişim için
kullandıkları Türk İşaret Dili'nin (TİD) yaygınlaştırılması ve bu
konudaki mağduriyetin asgari seviyeye indirilmesi amacı ile bu
eğitim programını başlatan Uğur Soğutma, İnsan Kaynakları ve
Personel İdari İşler Departmanı çalışanları önceliğinde her
departmandan en az bir çalışanının işaret dili eğitimi alarak işitme
engelli çalışanlarının engellerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Basında adını, yer aldığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sıkça
duyuran Uğur Soğutma daha önce Türk Telekom ile gerçekleştirdiği
“İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz” (İEK) projesinde de yer almıştı.
İEK kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşların Uğur
markalı ürünler ile ilgili talep ve geri bildirimlerini 7 gün 24 saat,
4448487 çağrı merkezi numarasından Müşteri Hizmetleri’ne
iletmesini mümkün kılıyor. Proje kapsamında cep telefonu veya
kısa mesajı destekleyen sabit telefon cihazları ile (SMS) göndererek
Çağrı Merkezi’ne iletilen mesajlara aynı kanal ile dönüş yapılıyor.
Yaptıkları işin özünün, insana dokunmak olduğunun altını çizen
İnsan Kaynakları Bölümü Eğitim Sorumlusu “Uğur Soğutma
çalışanları işaret dilini iyi bir şekilde öğrenerek ileride bu dersi
verme yetisine sahip olabilecek. Personelimiz için oldukça önemli
ve farklı ufuklar açabilecek bir çalışma. Düzenlenen bu eğitimle
işitme engelli bireylerin sorunlarına bir nebze çözüm getirecek ve
ileride şirketimizde daha fazla işitme engelli vatandaşımıza
istihdam sağlayabileceğimiz konusunda umutluyum.” diyerek
sözlerini sonlandırdı.
Türk İşaret Dili Eğitim Programı, toplam 120 saatlik kurs sonrasında
girecekleri merkezi sınav sonucu başarılı olan kursiyerlerin “Türk
İşaret Dili Temel Eğitim” sertiﬁkası almasıyla sonuçlanacak.

www.ugur.com.tr
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UĞUR SOĞUTMA YENİ USMARTPLUS A++
KLİMALARINI TANITTI

UĞUR ŞİRKETLER GRUBU 23 NİSAN’DA 2.300
ÇALIŞANINA KUMBARA VE ÇOCUK DERGİSİ DAĞITTI

Türkiye’nin ilk A++ enerji sınıfı derin dondurucusunu üreten Uğur
Soğutma, yepyeni USMARTPLUS klima serisinin lansmanını yaparak
mevcut USMART klimalardan daha teknolojik ve daha tasarruﬂu, bir üst
segment olan USMARTPLUS modellerini satışa sundu.

Gelecek nesillere verdiği önemi onlara yönelik organizasyonlar ve
enerji tasarruﬂu ürünleriyle gösteren Uğur Şirketler Grubu, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hem şirket
genel merkezi hem de üretim tesislerindeki çalışanlara toplam
2.300 kumbara ve “Derin ile Serin” çocuk dergisi hediye etti.

Isıtma ve soğutma ihtiyaçlarının giderilmesi için evler başta olmak
üzere, hemen her yerde sıklıkla tercih edilen klimalar, yüksek teknolojiyle
üretilen parçaları ve buna bağlı olarak azalan elektrik sarﬁyatları
sayesinde, günümüzde daha çok tercih ediliyor. 1954 yılından beri
soğutma alanındaki deneyimini, geliştirdiği ürünlere yansıtan Uğur
Soğutma’nın sizlere sunduğu klimalar; ısıtma veya soğutma
gereksinimlerinizi A++ ‘a varan performanslarda karşılayabilecek
niteliktedir.
Küçük, orta ve geniş odalar için farklı tasarlanan Uğur USMARTPLUS
klimalar; 9, 12, 18 ve 24 BTU ’luk modelleri ile A++ enerji verimlilik
sınıfında bulunmaktadır. Bekleme esnasında 1 Watt ’lık elektrik tüketerek
yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlayan klimalar, sahip olduğu
inverter teknoloji sayesinde çalışma hızını otomatik ayarlayarak yüksek
miktarda enerji tasarrufu yapabiliyor.
Şık ve modern tasarımıyla, iç ünite üzerinde bulunan LED gösterge
sayesinde, klimanızın hangi derecede çalıştığını görebilir, LCD ekranlı
kumanda aracılığıyla klimanızı yönetebilirsiniz. Bunların yanı sıra
oldukça sessiz şekilde çalışan Uğur klimalarda uluslararası KYOTO
protokolüne uygun R410 çevreci gaz kullanıldığı için doğaya zarar
vermemektedir. Uğur Soğutma’nın tüm Türkiye’deki yetkili bayileri
aracılığıyla satışa sunduğu klimalar CE sertiﬁkasına sahiptir.
Doğaya dost ve gelişmiş teknoloji ürünü olan Uğur USMARTPLUS A++
klimalar bütün Uğur yetkili bayilerinden ve showroomlardan
inceleyebilirsiniz.

Her yıl 23 Nisan’da çalışanlarına kitap hediye etme geleneğini bu
yıl da bozmadı. Uğur Şirket Grubu çalışanlarına “Derin ile Serin”
adlı kardeşlerin tasarruf etme, aile içi yardımlaşma ve işbirliği gibi
konuları işleyen eğitici dergi ve kumbara hediye etti. Geçen yıl da
çocuklara yönelik “Bilinçli Tüketiyorum” kitabı ile tasarruf bilincini
aşılamayı hedeﬂeyen ﬁrma, geleceğin büyükleri olan çocuklarda
tasarruf farkındalığı oluşturmayı hedeﬂiyor.
Organizasyona ilişkin bir beyanatta bulunan İnsan Kaynakları
Departman yetkilisi “Biriktirme bir anlamda beklemenin davranışa
dönüşmüş halidir. Bu nedenle çocuklara erken yaşta verilecek
biriktirme, paylaşma ve harcama davranışları eğitimi onların
hayatlarını da bir anlamda düzenleyecek, tasarruf etme, yardımlaşma
ve kardeşlik duygularını arttıracaktır. Kumbara ile toplanacak
birikimin planlı harcama, hedefe yönelik biriktirme ve tasarruﬂu
yaşama dinamiklerine katkısı olacağına inanıyoruz” diyerek
görüşünü belirtti.
Derin ile Serin çocuk dergisinin yanında; hediye edilen kumbara ile
para biriktirme alışkanlığı kazandırmak, sayısal zekâ gelişimine
katkıda bulunmak ve çocuklara tutumlu olmayı öğretmek amaçlanıyor.
Çocuklara tutumlu olmayı öğretmenin yanı sıra onların sosyal
bilişsel gelişimine de katkıda bulunmak için kumbara dağıtımını
organize ettiklerini belirten yetkili, daha bilinçli tüketim ve daha
kaliteli bir yaşam için küçük yaşta eğitimin çok önemli olduğunu
sözlerine ekledi. Yetkili ayrıca bu amaç için Uğur Şirketler Grubu
olarak her türlü projenin yanında yer almak istediklerini dile
getirdi.
İnsan Kaynakları Departman yetkilisi “Biriktirme bir anlamda
beklemenin davranışa dönüşmüş halidir. Bu nedenle çocuklara
erken yaşta verilecek biriktirme, paylaşma ve harcama davranışları
eğitimi onların hayatlarını da bir anlamda düzenleyecek, tasarruf
etme, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını arttıracaktır.” diyerek
görüşlerini bildirdi.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ș. Aylık Ücretsiz Çocuk Dergisi
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