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Másolat
Tárgy Monsanto Kft. költöztetése

Tisztelt Hanusi Gyula!
Habár kissé megkésve, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki a
Monsanto Hungária Kft. költöztetésében nyújtott magas fokú munkájukért.
A költöztetés 2008. május 9-én és 10-én zajlott a II. kerület Montevideo utcából a XXIII. kerület
Majori úti új irodáig.
A kitűzött időpont előtt több alkalommal egyeztettünk Pásty Zsolttal személyesen. Minden
mozzanat meg volt tervezve, így azok a kollégáink is időben meg tudták oldani a pakolást, akik
az adott napokban épp szabadságon voltak. A költözéshez szükséges eszközöket (dobozok,
matricák, ragasztószalagok) időben megkaptuk. Ezek segítségével könnyen, áttekinthetően meg
tudtuk oldani a csomagolást.
Az új bútorok időben beszerelésre kerültek az új épületben, így az adott napokon már csak a
dobozokat, illetve növényeket kellett átszállítani.
A Blue Kft. munkatársai a megbeszélt időpontban pontosan megjelentek és nagyon precízen,
gyorsan, szervezetten végezték a munkát, ezzel nagyban megkönnyítve a költözéssel járó nem
kis feszültséget.
A költözés folyamata problémamentesen zajlott a Blue csapatának összehangolt működésének
köszönhetően. Az új irodaházban a „fogadó csapat” mindent a megjelölt helyre rakott. Ennek
következtében minden doboz a helyén volt, egyetlen darab sem „tűnt el” vagy került rossz
helyre.
A bútorok is pontosan lettek beszerelve, mindent tökéletesen tudunk használni.
Mindent összefoglalva szeretném hálámat kifejezni a Monsanto Hungária Kft. minden dolgozója
nevében, és további sikeres munkát kívánni a jövőben is!
Üdvözlettel,
Tóth Katalin
Monsanto Hungária Kft.
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