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TORMÁSI MÁRKAKERESKE DÉS ÉS SZERVIZ 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
A TORMÁSI KFT. KÉPZÉ SI PROJEKTJE 
 
A Tormási Márkakereskedés és Szervíz Kft. 8,64
„ Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozása sz ámára a konvergencia régiókban
pályázati kiíráson.    
 

A Tormási Kft Kecskeméten és vonzáskörzetében az Opel, majd a Suzuki, Saab és Isuzu
márkakereskedéseként, márkaszervizeként vált közismertté. Tevékenysége során folyamatosan törekszik a 

korszerű technikai eszközök, technológiák alkalmazására, valamint  munkavállalóinak képzésére, tovább 

képzésére. 

 
A projekt során nagy hangsúlyt fektettünk a

rendszeresen találkozik ügyfelekkel. Az ügyfélkapcsolatok min

kommunikációs tréninget indítottunk. Az értékesít

tréninget is elindítottunk, a hatékonyságuk növelése érdekében. 

középszintű csoport alakítottunk ki, a külföldi vásárlóinkkal való kapcsolattartás színvonalasabbá tételének 
érdekében. A szeríves kollégák számára Emel

biztosítottunk, így az új jogszabályoknak megfelel

ismeretek képzést indítottunk az irodai dolgozóink számára, hogy mindennapi munkáj

hasznosítani tudják, így hatékonyságukat növelhessék. 

 
A képzéseken összesen 38 munkavállalónk vett részt, mindannyian sikeresen teljesítették a 

követelményeket, cégünk nagy örömére.

 

A képzés magas színvonalának köszönhet
tanultakat a mindennapi munkájuk során, ezzel hozzájárulva céljaink eléréséhez és versenyképességünk 
javításához.  

 
 

DÉS ÉS SZERVIZ KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

   
SI PROJEKTJE  

Márkakereskedés és Szervíz Kft. 8,64  millió forint európai uniós támogatásban részelsült a 
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozása sz ámára a konvergencia régiókban

A Tormási Kft Kecskeméten és vonzáskörzetében az Opel, majd a Suzuki, Saab és Isuzu
márkakereskedéseként, márkaszervizeként vált közismertté. Tevékenysége során folyamatosan törekszik a 

 technikai eszközök, technológiák alkalmazására, valamint  munkavállalóinak képzésére, tovább 

fektettünk a kommunikációs tréningekre, mivel alkalmazottaink nagy része 

rendszeresen találkozik ügyfelekkel. Az ügyfélkapcsolatok minőségi javulása érdekében három 

kommunikációs tréninget indítottunk. Az értékesítő kollégák számára emellett még egy 

konyságuk növelése érdekében. A munkavállalók igényei szerint 

 csoport alakítottunk ki, a külföldi vásárlóinkkal való kapcsolattartás színvonalasabbá tételének 
kollégák számára Emelőgépkezelői illetve Targoncavezet

biztosítottunk, így az új jogszabályoknak megfelelő jogosítványt szerezhettek. Emellett 

t indítottunk az irodai dolgozóink számára, hogy mindennapi munkáj

hasznosítani tudják, így hatékonyságukat növelhessék.  

munkavállalónk vett részt, mindannyian sikeresen teljesítették a 

követelményeket, cégünk nagy örömére. 

A képzés magas színvonalának köszönhetően munkatársaink hatékonyan tudják kamatoztatni a képzésen 
tanultakat a mindennapi munkájuk során, ezzel hozzájárulva céljaink eléréséhez és versenyképességünk 

    Tormási Attila 
ügyvezető igazgató 

 TÁRSASÁG  

támogatásban részelsült a 
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozása sz ámára a konvergencia régiókban ” cím ű 

A Tormási Kft Kecskeméten és vonzáskörzetében az Opel, majd a Suzuki, Saab és Isuzu gépjárművek 
márkakereskedéseként, márkaszervizeként vált közismertté. Tevékenysége során folyamatosan törekszik a 

 technikai eszközök, technológiák alkalmazására, valamint  munkavállalóinak képzésére, tovább 

kommunikációs tréningekre, mivel alkalmazottaink nagy része 

ségi javulása érdekében három 

 kollégák számára emellett még egy Értékesítői, szakmai 

igényei szerint egy angol 

 csoport alakítottunk ki, a külföldi vásárlóinkkal való kapcsolattartás színvonalasabbá tételének 
i illetve Targoncavezetői képzéseket 

 jogosítványt szerezhettek. Emellett Számítástechnikai 

t indítottunk az irodai dolgozóink számára, hogy mindennapi munkájukban a tanultakat 

munkavállalónk vett részt, mindannyian sikeresen teljesítették a 

en munkatársaink hatékonyan tudják kamatoztatni a képzésen 
tanultakat a mindennapi munkájuk során, ezzel hozzájárulva céljaink eléréséhez és versenyképességünk 

  


