Sonepar

Világítástechnika

Családi és partnernap a Soneparnál

Kápolna világítás

Elsô alkalommal tartottunk családi napot cégünknél kollégáink és partnereink számára, melyet egybekötöttünk a Legrand Zrt. termékbemutató szakmai napjával.

A Szociális Missziótársulat katolikus nôi szerzetesrendet 1908-ban
alapították Magyarországon. A rendszerváltás után ôk is visszakapták
korábbi létesítményeiket, melyek felújítási munkálataiban a Sonepar
Magyarország Kft. rendszeres szaktanácsadójuk és villamos anyagbeszállítójuk.

Így mindenki kiválaszthatta a maga
érdeklôdésének megfelelô programot, volt
számos szórakozási és szakmai továbbképzési lehetôség.

A szerencsés nyertes

Legrand stand

Kültéri programok

A nap zuhogó esôvel indult és sajnos elôzô
napra és másnapra is hasonló idôt jósoltak.
Egyetlen reményünk az az elôrejelzés miszerint erre az egy napra esély van a napsütésre. A kezdeti szürke, esôs idô szerencsére
a nyitásra meg is szûnt és az egész napot
verôfényes napsütés kísérte végig. Már csak
a vizes fûvel kellett a foci bajnokságban indulóknak megküzdeniük. A gyermekek programjait, a rajzolást, arcfestést, ugráló várakat
raktárunkba telepítettük, valamint a pingpongozni vágyók is itt játszhatták le mec�cseiket. Kint a quadozást és focit, valamint
röplabdát lehetett kipróbálni. A quadozás
egyértelmûen a legnépszerûbb program volt,
szinte szünet nélkül mentek a négykerekûek.

A Budapest I. Krisztina krt-i Anyaházukat az
elmúlt két évben újították fel.
Célkitûzésük: Isten, a haza és az embertestvérek szolgálata, ennek szellemében a
nôvérek több idôsotthon, iskola, óvoda fenntartói.

Ebéd idôben meghívott lufi-hajtogató
bûvészünk tartott egy fél órás szórakoztató
elôadást, amelytôl az étkezô sátor megtelt vendégekkel és felnôttet-gyermeket
megnevettetô trükköket, vicces interaktív bemutatókat tartott.

A Bp. XII. Tusnádi utcában fenntartanak
egy egyetemi leánykollégiumot, ahol idén
ôsszel a hozzátartozó kápolnát újították fel.
A Sonepar Magyarország Kft. tervezte a kápolna megvilágítását, és szállította a hozzá
szükséges lámpatesteket és fényforrásokat.

Mindeközben a Legrand bemutatta új
termékcsaládját, amellyel egész nap lehetett ismerkedni, valamint az irodarész
elôadótermében kreditpontos oktatáson vehettek részt az érdeklôdôk.

Bûvész mûsora
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Gyermek programok

A kápolna általános világítását 6 db direkt /
indirekt 2x32W-os kompakt fénycsöves fali
lámpatesttel oldottuk meg, amelyeket a Vistar
Kft-vel gyártattunk le.

A nap végén ajándékot sorsoltunk ki meghívott vendégeink, a Rippel testvérek segítségével, amellyel tulajdonképpen zártuk a
rendezvényt. Reményeink szerint mindenki,
aki eljött jól érezte magát, mi mindent megtettünk ennek érdekében. De beszéljenek a
képek helyettünk.

Sonepar Report

Az oltárt, a tabernákulumot, a keresztet és a
Szûz Mária szobrot Osram 50W G53 halogén
spotlámpákkal világítottuk meg. A keresztút
stációit egyenként 25W-os Massive Cosmos
lámpatestekkel emeltük ki.

Sonepar Report
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