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SPOLEČNÝ ROK 2017
S TURNEM

V dubnu
lze ještě podepsat
smlouvu na dodávku menších
vertikálních i horizontálních soustruhů.
Leden
První měsíc nového roku je zpravidla věnován
plánování a přípravám na následující hektické období. Společnost TDZ Turn tento čas rovněž využívá k přípravným aktivitám, aby v následujících měsících mohly být nabídnuty ještě
lepší služby. V prvním měsíci roku je nutné připravit „showroom“, zrevidovat webové stránky, dotisknout katalogy a připravit různé propagační a prezentační materiály. Pro zákazníky
je připraven aktualizovaný ceník.
Únor
Strojírenské společnosti již fungují naplno
a rovněž zástupci společnosti TDZ Turn navštěvují nebo zvou k návštěvám své zákazníky
nebo obchodní partnery. Toto období je ideální
pro dohodnutí školení obsluhy a údržby stroje,
objednávky náhradních dílů, preventivní bezplatné záruční údržby, zkušební obrábění apod.
TDZ Turn dokončuje výrobu výrobních výkresů
nového designu strojů VLC.
Březen
V březnu začínají první zajímavé strojírenské
veletrhy a strojírenské společnosti organizují zákaznické dny nebo dny otevřených dveří.
TDZ Turn bude v době od 7. do 10. března vystavovat na veletrhu INTEC v Německu. Březen je jedním z posledních měsíců, kdy lze ještě
podepsat smlouvu na koupi velkých soustruhů
VLC, HLC nebo HLM s dodacím termínem v roce 2017.
Duben
Na poslední dubnový týden jsou plánovány zákaznické dny společnosti TDZ Turn. Premiérově bude představen malý vertikální soustruh
série VSC, a to s označením VSC 600 ATC+C.
Současně bude prezentován velký CNC horizontální soustruh s označením HLC 110/400-I.
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Květen
Jestliže vás zajímá dění u našich „sousedů“
a současně rádi cestujete, je možné se potkat se zástupci TDZ Turn na tradičních strojírenských veletrzích Metalobrabotka v Rusku v termínu od 15. do 19. května a MSV Nitra
na Slovensku, a to v termínu 23. až 26. května. Turn nebude v roce 2017 vystavovat stroje, ale „pouze“ modely svých skutečných strojů ve zmenšeném měřítku.
Červen
Poslední měsíc před prázdninami je tradičně
organizován velký strojírenský veletrh v polské Poznani, MACHTOOL. Velké množství vystavovatelů z celého světa láká na své novinky
a k vidění bude celá řada různých obráběcích
strojů. V roce 2016 byla společnost TDZ Turn
jedinou společností vystavující velký vertikální
soustruh. V roce 2017 si Turn dává roční pauzu,
a v době od 6. do 9. června se na polském veletrhu s představiteli společnosti můžete setkat
pouze na stánku bez stroje.

Společnost TDZ Turn, stejně jako
v předchozích letech, připravila na
začátku nového roku 2017 pro své
zákazníky a obchodní partnery
program plánovaných akcí. Ten
bude samozřejmě v průběhu roku
doplňován, ale již nyní je možné
předběžně plánovat setkání na
zákaznických dnech nebo na veletrhu, přemýšlet o využití nabídky
zvýhodněného servisu apod.
Říjen
Pro někoho poslední, pro někoho první strojírenské veletrhy roku, ale v každém případě lze
s nadsázkou říct, že kdo se alespoň krátce nezastaví na nejznámějším strojírenském veletrhu v České republice MSV, jako by nebyl českým strojařem. Turn se na brněnském veletrhu
konaném v termínu od 9. do 13. října představí na tradičním místě a na stánku bude postaven i zajímavý stroj. V roce 2016 v stejném čase
tradičně pořádaný veletrh TOOLEX v polském
Sosnowci, je pořádán tentokrát v termínu jiném, a to od 3. do 5. října. I na tomto veletrhu
bude mít Turn svůj stánek a své zástupce.
Listopad
Hokejová sezóna je již v plném proudu a vy můžete s Turn-em relaxovat např. ve skyboxu ve
Zlíně, případně skyboxu v Praze nebo v Brně.
Odpočiňte si od veletrhů, připravte se na náročný prosinec. Pro toto období pro vás navíc
připravujeme jedny z posledních zákaznických
dnů roku.
Prosinec
Poslední měsíc roku, jeden z nejnáročnějších.
Předávají se poslední stroje, spěšně se dokončují některé projekty a probíhá celá řada formálních i neformálních setkání. Navštívíme vás,
abychom vám poděkovali za společně strávený
rok. Jsme vděčni za vaši přízeň. 
Dohodněte si setkání s obchodníkem.
www.tdz-turn.com

Červenec, srpen
Řada společností v těchto prázdninových měsících, kdy je obvykle menší zakázková naplněnost, preferuje provádění plánovaných
servisních zásahů. Turn je na toto období dobře
připraven a svým zákazníkům nabídne cenové
zvýhodnění až 30 % ceny servisního zásahu.
Celozávodní dovolená není plánována.
Září
V roce 2017 se pravděpodobně nejznámější strojírenský veletrh EMO bude konat v německém Hannoveru, a to v termínu od 18. do
23. září. Největší a nejznámější strojírenské
společnosti z celého světa představí své TOP
produkty. TDZ Turn nebude na veletrhu chybět.
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