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CÉGEK  BEMUTATÁSA

A cégbemutatásokhoz

A TOP 10 Jászság cégei közül ez évben 5 olyan társaságot mutatunk be, amelyek
az évkönyvben ezelõtt kevés alkalommal vagy egyáltalán nem szerepeltek:

– Carrier CR Magyarország Kft., Jászárokszállás
– EMCON Technologies Kft., Jászárokszállás
– JÁSZ-PLASZTIK Kft., Jászberény
– MÁV FKG Kft., Jászkisér
– SZATMÁRI Kft., Jászberény
A hatodik, a CO-OP Star Zrt. bemutatkozásának az is az apropója, hogy a társaság

2009 januárjában lesz 10 éves.

[Megjegyzés:Az Electrolux Lehel Kft. nemcsak a Jászságban, de Jász-Nagykun-
Szolnok megyében is hosszú évek óta minden mutató szempontjából az elsõ helyen
áll, a KRÓNIKA-ESEMÉNYNAPTÁR  rovatunkban állandó szereplõ. A 2006. évi
évkönyvben például hatszor, a 2007. éviben tizenegyszer szerepelt, a 2008. éviben
hétszer. Jászberény másik nagy gyára az Aprítógépgyár Zrt. (ma Ruukki Tisza Zrt.)
is folyamatosan a megyei élmezõny tagja, azonban a cégnél a 2007. év közepén be-
következett nagy változásokat (melyek a tulajdonosváltás következményei) jelenleg
még korai lenne elemezni.]

CARRIER CR MAGYARORSZÁG KFT.

Az United Technologies Corporation vállalatai

 A Carrier CR Magyarország Kft. a Carrier Refrigeration Operation része, a Carrier
Corporation egyik ága, az UTC leányvállalata.

Az United Technologies Corporation olyan jól ismert, világszínvonalú termékeket
mondhat magáénak, mint az Otis liftek, Sikorsky helikopterek, vagy a Pratt & Whitney
repülõgép-hajtómûvek.Az UTC egyike a világ 10 legnagyobb ipari vállalatának.

A Carrier Corporation a CRO (Commercial Refrigeration Operations) anyavállalata
a fûtõ, szellõzõ és légkondicionáló berendezések terén a világ legnagyobb
gyártójának és szolgáltatójának számít. A vállalat 183 országban több mint 30.000
alkalmazottat foglalkoztat, és 89 gyártóüzemmel rendelkezik. Ezzel a Carrier ma is
vezetõ pozícióját foglalja el annak az iparágnak, melyet maga a cég megalapítója,
Willis Haviland Carrier – a légkondicionáló berendezés feltalálója – teremtett meg
közel száz évvel ezelõtt. A cég európai jelenlétét 8 gyár erõsíti.

A Carrier Europe, Middle East & Africa (EMEA) üzemeiben több ezer alkalmazottat
foglalkoztat, teljes forgalmazói hálózata pedig egyedülálló a világ ezen részén. Erre
a háttérre támaszkodva az EMEA ügyfelei minden igényét teljesíteni tudja bárhol és
bármikor. Az EMEA központja Franciaországban található. 2000-tõl a Carrier CR
Magyarország Kft. is a Carrier eredményeit és szolgáltatásait erõsíti, közel 400
alkalmazottjával, kereskedelmi és forgalmazói csapatával. Az alábbi ábra szemlélteti
a Carrier CR Magyarország Kft. elhelyezkedését az UTC-n belül.
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