
• Ünnepi beszédekkel és telephelylátogatással kezdődött, ebéddel, gye-
rekműsorral, rajzkiállítással és családi vetélkedővel folytatódott, közös
fotózással, tombolasorsolással, tortavágással és nagy bulival zárult a 30
éves IMPAR családi napja Székelyudvarhelyen.

S zombat délelőtt benépesült 
az IMPAR telephelye a Fások 
utcában: a több mint 100 al-

kalmazott családja kíséretében volt 
hivatalos az 1991-ben alapított válla-
lat összejövetelére. Érkeztek is szép 
számban mindenhonnan: a helyi 
kollégák mellett az ország minden 
szegletéből tiszteletüket tették az 
alkalmazottak az eseményen. Egy 
rövid iroda-, raktár-, bemutatóüz-
let- és szervizlátogatás után László 
János alapító tulajdonos köszöntette 
az  IMPAR-család minden tagját. Ün-
nepi felszólalásában hangsúlyozta, 
hogy harminc évvel ezelőtt egyedül 
indult el az úton, ám az IMPAR-on 
belül tapasztalható jó csapatnak, 
hatékonyságnak, megfelelő kom-
munikációnak és a racionális célok 
meghatározásának köszönhetően 
mára egy fenntartható és stabil lá-
bakon álló nagyvállalkozást sikerült 
felépíteni. Az üzletember köszönetet 
mondott minden egyes alkalmazott 
kemény munkájáért, majd Isten ál-
dását kérte erre a nagyszerű közös-
ségre. 

Barabás Ignác ügyvezető-társtu-
lajdonos beszéde elején az IMPAR új 
szlogenjét ismertette az egybegyűl-
tekkel. Az In motion mottó a vállal-
kozás életében tapasztalható folya-
matos változásokra és kihívásokra 

utal, amelyeket az udvarhelyszéki 
cég a 30 év alatt rendre sikerrel ab-
szolvált kitartó csapatának hála. 
Ennek köszönhető az is, hogy ma 
már egy nemzetközileg is elismert, 
megbízható partnerként tekintenek 
az országos érdekeltségű vállalat-
ra. Kiemelte, hogy az IMPAR-nál a 
munkát maximális hatékonysággal 
kell végezni, hiszen a nagyvilágban 
történő változásokra és a romániai 
piaci igényekre folyamatosan rea-
gálni kell a cég versenyképességé-
nek biztosítása érdekében. Ugyan-

akkor az ügyvezető-társtulajdonos 
kitért a korszerűsítésekre is, amely 
szerint a fejlesztési tevékenységük 
az IMPAR digitalizációjára fóku-
szál egy újabb vállalatirányítási 
rendszer (ERP) és egy új ügyfélke-
zelő rendszer bevezetésével. Emel-
lett korszerűsítették a raktárkezelő 
rendszerüket, és folyamatban van 
a szállításszervező és -követő szoft -
verük fejlesztése, valamint egy új 
webshop létrehozása is. Úgyszintén 
az infrastrukturális fejlesztések is 
napirenden vannak. 

Barabás Ignác reagálva László Já-
nos azon kijelentésére, miszerint a jö-
vőben a háttérből kívánja irányítani 
a vállalatot, kifejtette, hogy továbbra 
is számítanak az alapító-tulajdonos 
jó meglátásaira és üzleti tapaszta-
latainak jövőbeni kamatoztatásá-
ra. Felszólalásának zárásaként az 
ügyvezető megköszönte és méltatta 
a munkaközösség hozzáállását és 
a csapategységet. Ennek kapcsán 
elmondta, hogy a hatékonyság alap-
köve a fejlődésnek, így a továbbiak-
ban is eredményességet kívánt az 
 IMPAR-nak, valamint azt, hogy to-
vábbra is maradjon mozgásban. 

A felszólalások után következett 
az ebéd, majd egy színvonalas és in-
teraktív műsor keretében egy bűvész 
és egy bohóc szórakoztatta a gyere-
keket. Az IMPAR ugyanakkor rajzpá-

lyázatot is hirdetett a kicsiknek, ahol 
kizárólag nyertesek voltak: egyesek 
amerikaifutball-labdát, mások is-
kolakezdéshez szükséges kellékeket 
vihettek haza. Természetesen annak 
sem kellett bánkódnia, aki nem kül-
dött be egyetlen pályamunkát sem, 
hiszen a székelyudvarhelyi cég min-
den gyermeket meglepett egy aján-
dékokkal teli hátizsákkal. A gyer-
mekprogramot követték a különböző 
vetélkedők: egyesek kötélhúzásban, 
mások zsákban futásban próbálhat-
ták ki magukat, ám a legnépszerűbb 
játék a családi megmérettetés volt 
az IMPAR logisztikai folyamatairól, 
ahol minél rövidebb idő alatt kellett 
egy árut előkészíteni, becsomagolni, 
felcímkézni, majd eljuttatni a szállí-
tóhoz.

Az ügyességi megmérettetések 
után következett egy közös drón-
fotózás, amelyen az IMPAR összes 
alkalmazottja és családtagja sze-
repelt. A családi nap fénypontja 
mégis az ezt követő tombolasorso-
lás volt, ahol az összes alkalma-
zott csúcsminőségű elektronikai 
cikket nyert. Fortuna kegyeltjeinek 
megajándékozása után következett 
a nagy családi torta felvágása és 
pezsgőzés, akik pedig időközben 
megéheztek volna, azok gazdag 
étel- és italkínálatból választhat-
tak: a szentkirályi frissen sült házi 
kenyér, a töltelékes káposzta, a gu-
lyás- és grillválaszték, valamint az 
ínycsiklandó malacsült kulináris 
élvezeteket nyújtott az összegyűl-
teknek. Az IMPAR családi napja ké-
ső estig tartó cégbulival zárult.

▴ F OT Ó K F O R R Á S A : S H A R P P R O D U C T I O N

– 30 éve mozgásban
Családi nappal ünnepelte az IMPAR a 30. születésnapját

A jelen és a jövő emberei egy helyen
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Otthon vagyunk benne

SZERDA  •  2021. SZEPTEMBER 8.  •  III. ÉVFOLYAM  •  173. SZÁM  •  16+4 OLDAL  •  SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ  •  SZÉKELYFÖLD NAPILAPJA  •  WWW.SZEKELYHON.RO5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
5

6
2
11

7
3


