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VELKÁ OSLAVA
OHROMNÝ ÚSPĚCH

2

Banner

ÚVODNÍK

ÚVODNÍK
Vážení partneři,
po naší velké oslavě u příležitosti 80letého jubilea je čas
ohlédnout se zpět: Hodnoty, jako vysoké nároky na kvalitu, jasné přihlášení se k sídlu firmy a vynikající zákaznický servis nás doprovázejí od samého počátku. Značka
Banner je synonymem buvolí síly z Rakouska, spolehlivé
kvality, inovací a servisu.
Nic se nezměnilo ani na vysoké míře angažovanosti a
odborném know-how našich zaměstnanců. Společnost
Banner vždy byla podnikem kladoucím velký důraz na
dlouholetou spolupráci a příznivé pracovní klima. Jsme
vděčni za náš bezvadný tým, který odjakživa velkou
měrou přispívá k tomu, abychom si udrželi své silné
postavení na trhu.
Čas však vyžaduje změny: Vývoj různých technologií a
stále vyšší požadavky trhu si stále znovu žádají, abychom
optimalizovali svůj sortiment: v podobě modernějších
produktů Power Bull a Power Bull PRO, které byly nyní
rozšířeny o tři nové typy baterií s buvolí silou.
Vyhlídky do budoucna jsou rovněž slibné: Jelikož
společnost Banner průběžně investuje do výzkumu a vývoje, jsme se svojí paletou produktů vždy o
krok napřed a již dnes myslíme na zítřek. Témata jako
elektromobilita a pohony umožňující úsporu paliva

jsou již po mnoho let středobodem našeho zájmu. Nejen
díky vysoké míře udržitelnosti a 100% kvótě recyklace je
konvenční baterie stále rozhodujícím faktorem v automobilovém průmyslu.
Také v budoucnosti budou moderní baterie hrát hlavní
roli jako součást elektromobility. V oblasti prvotní výbavy
je poptávka po konvenčních olovo-kyselinových bateriích stále vysoká, což platí také pro elektromobily budoucnosti. Obrovský zájem o náš nový sortiment dokládá, že
jsme na dobré cestě.
V neposlední řadě i z důvodu vysoké poptávky nás těší,
že jsme již dokončili rozšíření svého závodu. Nainstalovali
jsme již mnoho zařízení, která nyní podstupují rozběhovou fázi. Děkujeme vám za důvěru a již se těšíme na to, že
i v budoucnu budeme při každém startu společně s vámi!

Andreas Bawart
Obchodní ředitel

Thomas Bawart
Technický ředitel
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INOVACE

MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM O NOVÉ PRODUKTY
OD SPOLEČNOSTI Banner
Společnost Banner průběžně optimalizuje svůj sortiment. Rok 2018 se nesl zcela
ve znamení nové produktové palety: Poptávka po našich moderních bateriích
pro užitková vozidla přitom neklesá.

P

ohony s úsporou paliva jsou
budoucností automobilismu. Aby to
bylo možné zaručit, jsou nutné speciální baterie pro startování a palubní elektrickou síť. Od roku 2018 nabízí společnost
Banner nové typy, které byly vyvinuty přesně
pro tyto potřeby. Velká poptávka nám dává
za pravdu: Nové Buffalo Bull EFB, nové Buffalo Bull pro vysoké proudy a další nové speciální typy jsou krokem správným směrem.
BATERIE EFB NA POSTUPU
Od nedávna máme v nabídce tři
nové baterie EFB, které byly vyvinuty speciálně pro evropský
trh. Dva prodejně úspěšné typy
jsou vhodné pro modely Ford
s funkcí start/stop (ECOnetic):

EFB 565 12 a EFB 575 12. Třetí prodejně
úspěšný typ je vhodný pro velký počet
modelů s funkcí start/stop od evropských výrobců osobních automobilů:
EFB 580 11.
BATERIE EFB PRO ASII
Jelikož se asijské automobily i u nás
těší stále větší oblibě, rozšířila společnost Banner letos svoji nabídku modelu
„Running Bull“ o šest nových typů baterií
EFB pro Asii.

EFB
TECHNO

LOGIE

Díky tomu se zákazníci mohou
spolehnout na buvolí sílu baterií
splňujících specifikace výrobců,
jako jsou Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota, Hyundai,

NOVINKA!

Kia a další, kteří tento typ baterií montují
jako originální výbavu do svých modelů
vozidel s funkcí start/stop.
TŘI NOVÉ VERZE POWER BULL PRO
U startovacích baterií Power Bull PRO
jsou nyní ve skříni T v nabídce tři nové
baterie s buvolí silou: PRO P50 42, PRO
P63 42 a PRO P77 42. Obzvlášť potěšující
je to pro majitele různých modelů vozidel Ford (bez funkce start/stop, resp. bez
rekuperace brzdné energie), u kterých se
musí postupně vyměňovat prvotní baterie s celkovou výškou 175 mm. S těmito
moderními bateriemi pro užitková vozidla jsou zákazníci společnosti Banner
optimálně vybaveni pro budoucnost
mobility.
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UNI BULL

KONEC JEDNÉ LEGENDY

AUTOBATERIE
UNI BULL

1988

1988:
JAK TO VŠECHNO ZAČALO!
Ve společnosti Banner, již tehdy velmi
inovativním rodinném podniku v Linci,
se píše rok 1988. Právě byla uvedena na
trh legendární, naprosto bezúdržbová
univerzální baterie s názvem Uni Turbo.
Čtyři póly (vždy dva póly kruhové, popřípadě dva póly typu Ford) a celkem čtyři
modely baterií, které nahradily více než
50 typů baterií DIN. To umožnilo její univerzální využití – jako první baterie tohoto druhu na trhu. Nový prodejní hit byl
na světě!
1998:
OD UNI TURBO K UNI BULL.
V roce 1998 představila společnost Banner
další generaci naprosto bezúdržbové univerzální baterie – pod obchodní značkou
Uni Bull. Díky použití ochrany proti vytečení s Gore membránou pod názvem
ACCUSAFE® byl v roce 2002 učiněn další
velký skok na žebříčku inovací. Stávající zákazníci díky tomu získali ještě lepší služby,

2001

zatímco společnosti se, prostřednictvím
řady prodejních kanálů, podařilo získat
nové zákazníky.
2002:
OD UNIVERZÁLNÍHO GÉNIA K
INOVATIVNÍMU VÝKONNÉMU
SILÁKOVI
Popis produktu z roku 2002 ukazuje, jak jedinečná byla v této době baterie Uni Bull:
Uni Bull – jedna za všechny. Bezúdržbová
baterie Uni Bull je se svými pouze pěti typy
vhodná pro více než 900 modelů motorových vozidel a prodejcům tak šetří skladové kapacity a tedy i peníze. Díky kruhovým
konektorům pólů a konektorům pólů typu
Ford a variabilní spodní liště s přídavným
adaptérem je její použití univerzální. Kromě
toho pohodlné rukojeti slouží navíc jako
kryt pólů. Silné stránky osvědčené baterie
Uni Bull byly navíc ještě dále rozvinuty. Má
nyní až o 30 % vyšší výkon a patentovanou
ochranu proti vytečení s membránou Gore:
• NOVINKA: patentovaná ochrana proti
vytečení ACCUSAFE®

2004

• NOVINKA: nyní o 30 % větší výkon
• Dokonalá montáž do více než
900 modelů motorových vozidel
• Naprosto bezúdržbová
2008:
JUBILEUM 20 LET
Úspěšná historie baterie Uni Bull byla
oslavena speciální jubilejní verzí, celoevropskou prodejní akcí a velkou výherní soutěží. Odezva v rámci prodeje byla
nezměrná a baterie Uni Bull se v roce 2008
stala prodejně nejúspěšnějším produktem
společnosti Banner.
2018:
30 LET UNIVERZÁLNÍ BATERIE –
KONEC JEDNÉ LEGENDY
V posledních letech se výrazně změnily
podmínky použití a požadavky na produkt,
resp. požadavky trhu. Společnost Banner
na to reagovala modernizací sortimentu
produktů. V dalších týdnech a měsících
budou prodávány baterie Uni Bull, které
jsou ještě na skladě. Jedno je jisté: Baterie
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Historie úspěchů od roku 1988 do roku 2018, aneb 30 let univerzálního génia. V tomto roce
byla legendární automobilová baterie Uni Bull nahrazena současnými prodejně úspěšnými
bateriemi Power Bull (resp. Power Bull PRO) Společnost Banner se hrdě a trochu i s lítostí
ohlíží zpět za 30 lety historie úspěchů baterie Uni Bull. Přesto však: Rok 2018 znamená
nejen konec legendy, ale daleko spíše nový začátek pro ještě lepší generaci baterií!

2008

2012

2018

Proměna jedné legendy: Baterie Uni Bull od roku 1988 do roku 2018

Power Bull a baterie Power Bull PRO
se zvýšeným výkonem jsou milníkem nové
generace baterií a jsou tak více než důstojným následovníkem baterie Uni Bull.
OD BATERIE UNI BULL K BATERII
POWER BULL V KVALITĚ
ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ (OE).

• Optimální hodnoty při studeném startu
• Naprosto bezúdržbová
• 100% bezpečná proti vytečení až do
úhlu naklonění max. 55° (díky dvojitému
víku Double Top)
• Kvalita na úrovni originálních dílů pro
moderní osobní vozidla s vysokou
nebo velmi vysokou potřebou energie

Čtyři modely Uni Bull je možno dokonale
nahradit novými moderními, PRODEJNĚ
ÚSPĚŠNÝMI bateriemi Power Bull resp.
Power Bull PRO:

Jestliže ve výjimečných případech je
potřebná startovací baterie se zapojením
1 (+ pól vlevo), doporučujeme tyto typy
baterií Starting Bull:

Uni Bull
50100
50200
50300
50500

Uni Bull
50200/300
50500

Power Bull/PRO
PRO P50 42*, P44 09
PRO P63 42*, P60 09
PRO P63 40, P62 19
PRO P77 40, P74 12

Starting Bull
560 08 (pouzdro T5/LB2)
572 33

TIP SPOLEČNOSTI BANNER:
Všechny alternativně použitelné
typy baterií Power Bull a Power
Bull PRO – jako náhrady za Uni
Bull – si nejlépe ihned poznačte ve
svém osobním seznamu pro účely
budoucích objednávek baterií od
společnosti Banner!
Jestliže je to nutné, proveďte co
nejdříve potřebné změny ve svém
systému pro správu skladového
hospodářství.

*k dostání již od května 2018
PŘEDNOSTI POWER BULL/PRO:
• Nejvyšší startovací výkon

Baterie Banner – VŽDY ŠPIČKOVÝ VÝKON A NEPŘEKONATELNÝ SERVIS.
PRO KAŽDÉ MOTOROVÉ VOZIDLO. PRO PRODEJNÍ ÚSPĚCH NAŠICH
OBCHODNÍCH PARTNERŮ!
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TIP PRO BATERIE A NA ZIMNÍ OBDOBÍ

POSILA

ROZJEĎTE SVŮJ PRODEJ
BATERIÍ NA PLNÝ PLYN!
DLOUHOTRVAJÍCÍ MRAZY
NEJSOU DŮVODEM PRO
DLOUHODOBOU FRUSTRACI
S ohledem na blížící se mrazivé počasí je na místě
věnovat obzvláštní pozornost prodeji baterií. Stávkující
baterie působí při mrazivých teplotách problémy se
startováním. To je vaše příležitost, jak dále významným
způsobem zvýšit odbyt baterií. Takto to provedete správně:
1. NABÍDKA KONTROLY BATERIE:
Plný startovací výkon při studeném startu
nebo raději výměnu baterie? Prodejní
partneři společnosti Banner jsou pro tento případ připraveni. Zima nás ani tentokrát zcela jistě nemine, přičemž baterie
s plným výkonem je v chladném počasí
alfou a omegou pro udržení mobility. Prodejní partneři společnosti Banner z tohoto důvodu nabízejí (bezplatnou) kontrolu
baterie. Automobilová baterie je přitom
velmi důkladně testována na všechny
funkce. Pomocí profesionální zkoušečky
baterie lze přímo na místě odborně zkontrolovat stav výkonu baterie. Ideální je vyhotovení protokolu o výkonu baterie. Váš
zákazník díky tomu vidí černé na bílém,
zda jeho autobaterie vydrží příští zimu,
nebo zda ji má ihned vyměnit.
2. PODPORA PRODEJE BATERIÍ:
Další vaší výhodou jako prodejního partnera je rozsáhlý sortiment autobaterií Banner,
který zahrnuje typy pro všechny značky a
modely osobních automobilů. V případě
nízkého výkonu baterie můžete kdykoli
čerpat z tohoto sortimentu typů a provést
cenově výhodnou výměnu baterie. Obliba
kvalitních baterií Banner po celém světě
proto není rozhodně náhodou. Spojují v
sobě totiž maximální startovací výkon, dále
zlepšené vlastnosti při studeném startu, optimalizovanou proudovou kapacitu a tím
zlepšenou schopnost nabíjení a dlouhou
životnost.
3. DODRŽOVÁNÍ DŮLEŽITÝCH B2B
RAD PŘI ZACHÁZENÍ S BATERIEMI:
• Skladujte baterie v chladu (mezi 0°
a +25 °C) a suchu.
• Kontrolujte pravidelně uskladněné

 aterie, co se týče jejich klidového napětí:
b
nejpozději po dosažení hodnoty 12,50 V
je ihned dobíjejte. Neprodávejte žádné
baterie s klidovým napětím < 12,60 V!
Všechny relevantní informace jsou shrnuty
v katalogovém listu „Skladování a zacházení se startovacími bateriemi“ (pro stahování online jsou integrovány
u každého typu baterie).
Tento dokument si nyní
rozhodně přečtěte!

POSÍLENÍ EXPORTNÍHO TÝMU SPOLEČNOSTI Banner

Gerald Raffetseder

Gerald Raffetseder je od léta posilou
exportního týmu společnosti Banner.
Společně s Güntherem Lemmererem
má na starosti podnikové zákazníky
ve více než 50 zemích celého světa.
Tento 35letý odborník pocházející
z Horních Rakous má dlouholeté
mezinárodní zkušenosti z oblasti
odbytu v jednom z největších
průmyslových podniků v Rakousku.
Středobodem jeho zájmu budou
trhy na Balkáně, na Pyrenejském
poloostrově, v Irsku, na Islandu a v
Africe. Svůj volný čas nejraději tráví
během, jízdou na závodním kole
nebo hrou na kytaru.

DŮLEŽITÉ TIPY PRO ŘIDIČE JSOU JEŠTĚ STRUČNĚ
UVEDENY ZDE:
1. Udržujte baterii aktivní a zajistěte
si tak mobilitu
Nečinné baterie se vybíjejí. Na olověných deskách se přitom ukládá síran
olovnatý a zabraňuje toku proudu. Kapacita baterie a výkon při studeném
startu klesají! Udržovací nabíjecí přístroj,
jako je Banner Accucharger, udržuje baterii aktivní a zabraňuje sulfataci.
2. Udržování čistoty
Udržujte povrch baterie čistý a suchý
pomocí antistatické utěrky. Působením vlhkosti v motorovém prostoru
se tvoří bludné proudy, které spotřebovávají energii. Nikdy nepoužívejte
takzvanou přísadu do elektrolytu!
3. Bezpečně po celou zimu
Při chladu se snižuje startovací výkon
baterie. Tip pro trvalý startovací výkon: Přídavné elektrické spotřebiče
(ventilátor, topení, atd.) zapněte až
tehdy, když motor běží, a před vypnutím motoru je opět vypněte.

4. Maratonský běžec
Při jízdách na krátkou vzdálenost spotřebuje vaše auto často více energie,
než alternátor může vyrobit a dobít.
Baterie se trvale vybíjí. Jestliže to je
možné, jezděte delší trasy, aby se baterie opět dobila. Nebo ještě lépe: Dopřejte baterii externí vyrovnávací dobití
pomocí nabíječky Banner Accucharger.
Životní prostředí vám za to poděkuje.
5. Dodatečné dobíjení
Časté jízdy na krátkou vzdálenost, nepravidelné profily jízd v kombinaci s dopravou stop-and-go snižují energetickou
úroveň vaší baterie – start za startem a
jízda za jízdou. Dopřejte své baterii dodatečnou porci energie v podobě externího dobití – obzvlášť vždy krátce před
nástupem zimního chladného počasí.
BUVOL Banner PŘEJE CHLADNOU
ZIMU A MNOHO ÚSPĚCHŮ V
PRODEJI BATERIÍ!
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VELKÁ OSLAVA U PŘÍLEŽITOSTI
OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY
V ŘECKU

ZÁKAZNICKÁ AKCE

Günther Lemmerer ze společnosti Banner (vpravo) blahopřeje Nikovi
Fasoulasovi ze společnosti Troxokinisi (vlevo) k jeho životnímu dílu.

N

a více než 4 000 m² skladové
plochy a více než 1 000 m² kancelářských ploch nyní pracuje
25 zaměstnanců. Čtyři stovky zákazníků,
přátel a dodavatelů se mohlo při slavnostním otevření přesvědčit o tom, jak
moderní jsou tyto prostory. V rámci akce
byla také vylosována cena, víkendový pobyt ve Vídni, kterou dala k dispozici firma
Banner.
KOOPERACE S BUVOLÍ SILOU
Firma Troxokinisi byla založena v roce
1976, od roku 1990 úspěšně spolupracuje
s firmou Banner. V minulosti se mohl tento
řecký zákazník při několika návštěvách v

Velkoobchod s automobilovými díly Troxokinisi
z Athén je dlouholetým partnerem společnosti
Banner. V roce 2018 byla v rámci zákaznické akce
slavnostně otevřena nová firemní budova.

Linci-Leondingu přesvědčit o našich odborných znalostech v oblasti startovacích
baterií a o našich podnikových hodnotách. Stejně tak předali naši odborníci v
rámci řady produktových školení této velkoobchodní firmě přímo v Athénách své
know-how v oblasti baterií.

Günther Lemmerer ze společnosti Banner (vpravo) a George
Fasoulas ze společnosti Troxokinisi (vlevo) blahopřejí přímému zákazníkovi společnosti Banner Dimitrisi Samiosovi
(uprostřed) k víkendovému pobytu ve Vídni

Vedle firmy Troxokinisi dodáváme rovněž
více než 20 přímým zákazníkům, což nám
zaručuje vysokou míru penetrace na cenově citlivém řeckém trhu. Poděkování patří
Nikovi a Georgovi Fasoulasovi v zastoupení celého týmu firmy Troxokinisi a našim
přímým řeckým zákazníkům za výbornou
spolupráci a věrnost.

ZÁKAZNICKÝ BAROMETR

Společnost Banner DOKÁZALA PŘESVĚDČIT NA CELÉ ČÁŘE!
Výsledek zákaznické ankety z r. 2018 – společnost Banner si
dokázala udržet vysokou úroveň!

L

etos již potřetí od roku 2012 zadala
společnost
Banner
rozsáhlou
zákaznickou anketu v Rakousku,
Německu a Švýcarsku. Zákazníci hodnotili
důležitá kritéria podle rakouského
školního hodnocení. Tímto způsobem
byly zjišťovány názory týkající se
spolehlivosti a vstřícnosti společnosti

Banner, její image, kvality produktů,
servisu a výhodnosti cen, informovanosti
a suverenity zaměstnanců.
S celkovým výsledkem 1,9 byla v porovnání s výsledkem 1,9 v roce 2015 zachována vysoká úroveň ve všech tematických
oblastech. Celkově tím zákazníci vystavili

Zákaznická anketa v letech 2012 až 2018
Tematické oblasti

Výsledek 2012

Výsledek 2015

Výsledek 2018

Suverenita zaměstnanců
Spolehlivost
Vstřícnost společnosti Banner
Image
Kvalita produktů a servisu a cenová výhodnost
Informace

1,8
1,8
1,9
2,1
2,2
2,5

1,6
1,7
1,8
2,0
2,0
2,3

1,7
1,7
1,8
2,0
2,0
2,2

Celkem

2,1

1,9

1,9

firmě Banner vynikající vysvědčení, které
navíc dopadlo velmi rovnoměrně – mezi
jednotlivými státy a zákaznickými segmenty jsou velmi malé rozdíly.
Výsledky jasně ukazují, že digitalizace
bude pro společnost Banner do budoucna důležitým tématem. 90% respondentů
by považovalo za zajímavé, kdyby mohli
produkty objednávat v internetovém obchodě společnosti Banner.

Banner – silné stránky
z pohledu zákazníka:
•
•
•
•

Ochota zaměstnanců řešit problémy
Kompetentní vyřizování reklamací
Dodržování dodacích termínů
Dosažitelnost zaměstnanců péče
o zákazníky
• Kvalifikace zaměstnanců
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OCENĚNÍ OD SPOLEČNOSTI BOMAG

Společnost Banner NADÁLE „A-DODAVATELEM“

Slavnostní předání ceny BOMAG

ŠPIČKOVÝ ZAMĚSTNAVATEL

Výrobce hutnicích strojů BOMAG
ocenil společnost Banner počtvrté za sebou.

S

kutečnost, že investic do kvality a servisu si zákazníci považují, dokládá velký počet ocenění a kladných zpětných ohlasů.
Tak například výrobce hutnicích strojů, společnost BOMAG,
letos již počtvrté za sebou vyznamenala společnost Banner titulem „A-dodavatel“. Společnost BOMAG ve svých hutnicích
strojích používá baterie EFB (Enhanced Flooded Battery), resp.
AGM (Absorbent Glass Mat) od společnosti Banner, které jsou
extrémně odolné proti vibracím a cyklickému namáhání. Vyrábí
kromě jiného stroje pro hutnění půdy, asfaltu a odpadu, stabilizační/recyklační stroje a frézy a finišery. Společnost BOMAG
pravidelně hodnotí své dodavatele. Proto se může společnost
Banner i nadále pyšnit klasifikací pro nejlepší dodavatele –
„A-dodavatel“.

NOVÝ SLOGAN

OCENĚNÍ JAKO
„VEDOUCÍ RAKOUSKÝ
PODNIK“

KVALITA,
UVÁDĚJÍCÍ VĚCI
DO POHYBU
Maximální kvalita našich produktů je základem celosvětového úspěchu světové značky Banner. To se také odráží v našem novém
sloganu „Kvalita uvádějící věci do pohybu“,
jenž je výsledkem interní „soutěže o slogan“.

Mag. Katrin Hilpold
(Banner) a Monica
Rintensbacher
(Leitbetriebe Austria)

Společnost Banner
byla opět certifikována
institutem „Leitbetriebe
Austria“

„Ne každý podnik je úspěšný
a ne každý úspěšný podnik je
vedoucím podnikem.“ Pod tímto heslem stanovila iniciativa
„Leitbetriebe Austria“ (Vedoucí
rakouské podniky), platforma
pro významné firmy tuzemské ekonomiky, vysoké požadavky na
získání certifikace jako vedoucí rakouský podnik. Uplatňují se přitom kritéria jako „udržitelný úspěch podniku“, „sociální a ekologická
zodpovědnost“, „pevné zakotvení na území Rakouska“ a „výměna
informací a spolupráce“. Na základě hodnotícího procesu tohoto
institutu splňuje společnost Banner všechny tyto předpoklady,
díky čemuž byla pro roky 2018/2019 opětovně certifikována jako
vedoucí rakouský podnik. V rámci slavnostního propůjčení titulu
byl jednatelkou institutu Leitbetriebe Austria předán certifikát do
rukou vedoucí marketingu společnosti Banner, Mag. Katrin Hilpold.

K

do by mohl vystihnout lépe hodnoty a přednosti
společnosti Banner než lidé, kteří se denně
podílejí na úspěchu tohoto podniku? To, že
jsou naši zaměstnanci nejen odborně zdatní, ale
také velmi kreativní, se ukázalo při interní „soutěži
o slogan kvality“. Velký počet kolegů využil šanci a
opravdu zamotal porotě hlavu, když vybírala vítěze
z velkého množství dobrých návrhů. Návrh „Kvalita
uvádějící věci do pohybu“ přesvědčil na celé čáře.
Výstižně totiž vyzdvihuje jak přednosti koncových
produktů, tak i emocionální komponentu – „společnost
Banner jako vedoucí rakouský podnik s vysokými
hodnotami a cíli“. Nový slogan a zvlášť pro tento účel
vytvořené logo kvality byly představeny a oceněny v
rámci velké společenské oslavy. Všem účastníkům patří
díky za velké nasazení a mnoho bezvadných návrhů!
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SPONZORING

AKTIVNÍ TÝDEN MMC OÖ

Účastníci aktivního týdne
MMC OÖ jeli na plný plyn.

Společnost Banner podporuje svépomocnou skupinu pro děti a mladistvé
trpící rozštěpem páteře a vodnatelností mozku.

M

MC OÖ, svépomocná skupina pro děti a mladistvé
trpící rozštěpem páteře a vodnatostí mozku, organizuje
průběžně skvělé aktivity: V létě tak například mohlo
18 dětí na invalidním vozíku prožít aktivní týden společně se
svými sourozenci. Tito malí hrdinové při tom intenzivně trénovali
a sáhli si až na hranici svých sil. Přirozeně si při tom užili i spoustu
zábavy. Aktivity sahaly od tenisu na invalidním vozíku, přes stolní

tenis s olympijským vítězem Andreasem Veverou, až po návštěvu
v klubu SK Rapid Vídeň, kde mohli návštěvníci nahlédnout do
zákulisí. V plánu byla také vyjížďka v automobilech klubu Morgan
Sports Car Club. Společnost Banner těší, že se díky každodenním
tréninkovým aktivitám během aktivního týdne podařilo zlepšit
dovednosti dětí, které si navíc užily spoustu radostné zábavy při
zkoušení různých druhů sportu.

Osma Banner JKU WIKING LINEC ZÍSKALA BRONZ
Veslařky na špičce německé veslařské
spolkové ligy.

S

Skutečně úspěšný tým: Osma Banner JKU WIKING Linec

enzační 3. místo získaly
veslařky osmy Banner
JKU WIKING Linec na
poslední soutěži německé
veslařské
spolkové
ligy.
Při
působivém
vyhlášení
vítězů převzaly sportovkyně
bronzové medaile a těšily
se kromě toho z celkového
pátého místa. „Bylo to
vyvrcholení vynikající sezóny.
Blahopřejeme veslařkám a
jejich kormidelníkovi! Navíc
velmi oceňujeme, že náš klub
RV Wiking Linec a partnerský
klub Alemannia Korneuburg
podpořily tento skvělý závod.
Zapomenout
nesmíme

ani na našeho sponzora a
podporovatele,
společnost
Banner Batterien. Na závěr této
úspěšné sezóny bych rád všem
vyslovil velké poděkování!“,
neskrýval radost Boris Hultsch,
který v klubu RV Wiking
odpovídá za závodní sport a je
vedoucím týmu osmy Banner
JKU Wiking Linec. Umístěním
na stupních vítězů bylo
dosaženo velkého cíle, který
si tým vytkl po třech pátých a
jednom čtvrtém místě. Naše
veslařky tak zcela zaslouženě
patří ke špičce nejrychlejší
ligy na světě.

10

Banner

AUTOMECHANIKA 2018

Udržitelná mobilita zítřka je jasně
v centru pozornosti. Společnost
Banner to potvrdila na podzim
na hlavním mezinárodním
veletrhu automobilové branže
pro oblasti vybavení, dílů,
příslušenství, managementu
a služeb, konaném v německém
Frankfurtu nad Mohanem.

NOVÉ PRODUKTY
SE DEROU VPŘED

S

„Griaß di“ zněl pozdrav četných návštěvníků oblíbené „Salaše Banner“

ODBORNÝ VELETRH PRO REHABILITACI A PÉČI

Společnost Banner
NA REHA CARE
I letos byla společnost Banner opět zastoupena
na REHA CARE, mezinárodním odborném
veletrhu pro oblast rehabilitace a péče,
konaném v německém Düsseldorfu.

P

ředstaveny byly moderní
hnací agregáty, které mají
podpořit mobilitu lidí se
zdravotním postižením. Baterie Banner se nacházejí nejen
ve vícestopých vozidlech, která
jsou vhodná pro silniční provoz,
ale pohánějí také pomůcky pro
mobilitu, jako jsou invalidní vozíky a další pojízdné prostředky.
Hnací baterie v pojízdných prostředcích umožňují postiženým
lidem, aby se vypořádali s každodenními problémy. Ať to je
cesta k lékaři, nakupování v supermarketu nebo domácí práce
ve vlastním bytě.

e zbrusu novým sortimentem
produktů a s mnoha moderními
bateriemi pro užitková vozidla, které
byly k dostání přesně od data zahájení
letošního
veletrhu
Automechanika.
Poptávka po inovativních produktech
byla obrovská. Zákazníci ve velkém počtu
využili příležitost, vyměnit si v rámci témat
budoucnosti názory s experty společnosti
Banner – na témata úspory energie,
ochrany životního prostředí a trendů v
oboru baterií. V útulné atmosféře alpské
salašnické boudy na „Salaši Banner“ byl
i na 25. jubilejním ročníku tohoto veletrhu
o naši nabídku produktů odpovídajících
požadavkům trhu obrovský zájem.

UPOZORNĚNÍ NA VELETRH

17. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ
VELETRH PRO ŘEŠENÍ V OBLASTI
INTRALOGISTIKY A PROCESNÍ
MANAGEMENT
MESSE STUTTGART, 19. – 21. ÚNORA 2019
Hala 10 / stánek H 30

Společnost Banner se již pošesté zúčastnila veletrhu REHA
CARE: Nápor na veletržní stánek
byl obrovský, stejně jako v předchozích letech. 49 000 návštěvníků a každoročně narůstající
počet hostů dokládají, že péče
a rehabilitace jsou důležitými
tématy budoucnosti. K rozvoji
této oblasti může společnost
Banner se svými inovativními
produkty významným podílem
přispět.
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80 LET EXISTENCE SPOLEČNOSTI Banner

DOBRÁ NÁLADA NA
SPOLEČENSKÉ OSLAVĚ
80 let od svého založení patří dnes firma
Banner k vedoucím výrobcům ve výrobě
akumulátorů. Podstatný podíl na úspěchu
podniku mají zaměstnanci. Jejich nasazení
společnost Banner ocenila u příležitosti 80.
jubilea firmy společenskou oslavou, na níž se
slavilo rovněž dokončení nové přístavby.

N

a velkou oslavu byli pozváni všichni zaměstnanci se
svými rodinami. Díky různorodému programu si na této
oslavě, které se zúčastnil i starosta Leondingu Walter
Brunner, našel každý z cca 600 návštěvníků něco pro sebe:
Zatímco se někteří nechali unést kouzelnickým představením
a břichomluvcem, zúčastnili se další soutěže „eBobby Car
Challenge“ nebo „Workshopu na téma dronů“. Návštěvníkům
byla rovněž umožněna prohlídka nově vybudovaných
výrobních hal v rámci přístavby. Během prohlídky výrobních
hal uspořádané pro děti mohli malí návštěvníci, kromě jiného,
poznat dopravní systémy bez řidiče nebo fungování robota.
AŤ ŽIJE TÝM!
Na konci oslavy zdůraznil obchodní ředitel Andreas Bawart,
že také v budoucnu bude kladen důraz na potřeby zákazníků
a požadavky trhu. Vývoj konvenčních olovo-kyselinových
baterií bude nadále pokračovat, přičemž společnost Banner
chce, v souladu se svými základními hodnotami „kontinuita“
a „nezávislost“, dále zvyšovat svůj podíl na trhu a prosazovat
se svými inovacemi. Díky skvělému nasazení velkého počtu
zaměstnanců to určitě je možné!

ZIMNÍ POZDRAVY

NA PLNÝ PLYN
DO NOVÉHO ROKU!
Na závěr aktuálního vydání naší
Buvolí pošty přejeme všem zákazníkům,
partnerům a přátelům společnosti
Banner úspěšný start do zimy a optimální
startování v novém roce 2019!

...
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