Ingyenes dolgozói mobilelőfizetés a Tungsramtól
Budapest, 2019. május 8. - Sikert aratott munkavállalói körében a Tungsram dolgozói
mobilelőfizetési programja, amelynek keretében több mint 4000-en kaptak 50 gigabájtnyi
belföldi internetet és korlátlan belföldi beszélgetést tartalmazó Vodafone mobilelőfizetést.
A SIM-kártyát a Tungsram és a Vodafone munkatársai a világítástechnikai vállalat mind az öt telephelyén,
Budapesten (Újpest), Hajdúböszörményben, Kisvárdán, Nagykanizsán és Zalaegerszegen tájékoztató
rendezvény keretében adták át a program iránt érdeklődőknek.
A különleges kedvezményt igénybe vehette minden próbaidőn túli munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott,
akinek nincsen vállalati mobiltelefonja.
„Gyors és hatékony telekommunikáció nélkül ma már sem emberi kapcsolataink, sem a munkánk nem
képzelhető el. A telefonálással, internetezéssel kapcsolatos költségek ugyanakkor minden háztartásban
jókora összeget emésztenek fel. Ezt a terhet szeretnénk levenni munkatársaink válláról lehetőséggel”, tette
hozzá Bárány Katalin, HR-igazgató.
„A Tungsram mindig is nagyra becsülte munkatársait és a lehető legjobb munkafeltételek megteremtésére
törekedett”, mondta Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója. „A vállalatot naggyá tevő első
vezérigazgató, Aschner Lipót már az 1900-as évek elején munkáslakásokat, hétvégi üdülőbázist, kultúrházat
építtetett. Mi pedig az ő hagyományaihoz hűen, a kor igényeinek megfelelően szeretnénk folytatni ezt a
tevékenységet.”
A Tungsram dolgozóinak családjai részére egyébként kedvezményes, „Friends & Family” előfizetési
lehetőséget dolgozott ki a Vodafone.
„Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen komoly múlttal rendelkező vállalatot támogathatunk megoldásainkkal,
mint a Tungsram. A Vodafone-nál fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelően alakítsuk ki
szolgáltatásainkat, bízunk benne, hogy ezzel az egyedi csomaggal tovább erősíthetjük a Tungsram
munkavállalói programjait” – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatásokért
felelős vezérigazgató-helyettese.
A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt, beleértve hang-, üzenet, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik
partnerhálózattal, valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2018. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 700 millió
mobil-, illetve 21 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone
vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. A Vodafone Magyarország Zrt. 1999.
november 30-án kezdte meg magyarországi működését.
A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és
szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
A Tungsram Groupról
A Tungsram 2018 áprilisában magyarországi központú, innovatív, globális márkaként tért vissza a piacra a GE Lighting EMEAT
fényforrásüzletágának és globális autólámpa ágazatának felvásárlásával. Az 5000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat termékeinek 95
százalékát exportálja: száz nemzetközi piacon működő értékesítői hálózatát veti be. A legjobb minőséget előállító, öt magyarországi
gyárra és a velük együttműködő, 1600 beszállítóra és partnerre épülő, termelékeny ellátási lánc kiemelkedő előnyt jelent napjaink piaci
versenyében. A világpiacon prémium kategóriájú, európai márkaként lesz jelen a Tungsram, amely Magyarországon tervez, fejleszt és
gyárt, valamint folytatja és kibővíti eddigi tevékenységét a világítástechnikán belül és azon kívül is.
www.tungsram.com; www.tungsram.hu
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