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Vi går på besøg:

UTRADITIONELT TEAM WORK
I PHILIPS ELAPPARAT A/S

Der var engang, da alle Philips-folk i Danmark kendte hinanden - og vidste hvad de andre
foretog sig. Men det er længe siden. Vi er blevet så mange, at vi nu i 1968 dårligt ved,
hvad der sker i de forskellige hjørner af selskabet. nPhiliskopet" vil derfor nu og da gå på
besøg og stikke næsen ind i andres hverdag for at se, hvad de foretager sig. Vi begynder i
Jenagade.

Det er et besøg i Philips Elapparat A/S, det
gælder, så vi havde begyndt dagen med høj-
fjeldssol, .tørret håret efter badet med en
håndhårtørrer, drukket mælk fra køleskabet,
smurt brød med den el-slebne kniv og selv-
følgelig barberet os med en Philishave 3.
Vor mor sad under tørrehjelmen og barbe-
rede benene med Philips Lady shaver, og
børnene var netop blevet studset med klippe-
sættet. Med dampjernspressede benklæder
havde vi forladt hjemmet - og nu stod vi alt-
så her sent fredag formiddag, velforberedte
til at kigge indenfor i en af selskabets nyere
afdelinger.

Atmosfære i afdelingen
Straks da døren blev skubbet op, væltede
der atmosfære ud på afsatsen. Der er kun
ni mennesker på gangen, men bagefter føl-
tes det, som om vi havde været i trængsel
på hovedbanegården i ferietrafikken.
En snes meter nede ad gangen stod der
J. Winkelmann på døren. Her var det altså,
at salgschefen i Philips Elapparat havde til
huse. Men kontoret var tomt. Oplysningen
om at han skulle komme i hjem i dag, var
åbenbart ikke rigtig, og vore pressede ben-
klæder spildte,
Men bagved lød det: - Davs, kom indenfor,
jeg har to iskolde Grape Tonic parat, hvad
vil De vide?

Det var Winkelmann. Lidt efter sad vi i sto-
lene ved et beskedent konferencebord. Han
med en batterishaver, jeg må en blyant i
hånden.

Den våde bagvæg med dråberne
- De har været ude at rejse, Winkelmann?
- Jeg kommer lige fra Jylland. Sammen med
repræsentanterne har jeg været rundt på
hotel efter hotel for at fortælle forhandlerne
om alle tiders nyhed indenfor kølefryseska-
be. Vi fik dem til at stikke hænderne ind i
disse skabe med automatisk luftfugtigheds-
kontrol, for at det kunne slås fast, at i vore
nye skabe sker der nul udtørring af føde-
varerne. De kunne jo også se den våde bag-
væg med dråberne. Skriv bare dette, for det
bør alle vore Philips-kolleger selvfølgelig
også vide. Philipsmedarbejdere er iøvrigt
vore bedste salgsfolk, og gennem "Phili-
skopet" er der jo god lejlighed til at sætte
sig ind i, hvad det er, Philips producerer og
sælger. Alle er iøvrigt velkomne i vort de-
monstrationslokale.
- Hvad står Philips Elapparat for?
- Vi er en salgsafdeling, og vi har delt vort
vareprogram op i tre hovedgrupper: "Per-
sonlig· pleje", "Husholdningsapparater" og
"Hvidevarer" .
- Hvad betyder personlig pleje?
- At være velbarberet, solbrun, smukt krøl-

Slaget er i gang. I fem campingvogne kørte repræsentanterne land og rige rundt. Forhandlerne blev
præsenteret for den nye "Phiiishave 3" i den indbyggede shaver-bar.

Sjove udtryk

HIKI NI-PROD UKTION
HOS PHiliPS RADIO

Rundt om i afdelingerne benyttes betegnel-
ser, hvis betydning ikke er umiddelbart ind-
lysende for udenforstående. Dem vil vi kik-
ke lidt på. Vi begynder i Jenagade. (Har
De selv truffet et udtryk, De ikke forstår

- eller har De løsningen på en morsom
betegnelse, så lad nPhiliskopet" og Deres
kolleger få del i spøgen.)

Det skete for et par måneder siden. Vi gik for-
bi nogle af damerne i kaoalvælgerproduktio-
nen hos Philips Radio i Jenagade. Da var der
en, der sagde: "Hent lige en bikini." Vi stud-
sede lidt over udtrykket. Nogle dage senere
begyndte der at gå et lys op for os. I en
rapport fra et samarbejdsudvalgsmøde stod
starten af det fjerde bikin i-bånd omtalt. Det

'.

Fra bikini-produktionen i Jenagade. Fru Doris Ram-
løse viser kassetten, der dækker de mekaniske
dele.

bragte os på sporet af en løsning, og vi tal-
te med V. K. Nyberg om det passerede. Han
more sig lidt og forklarede så:
- En bikini er ganske enkelt kanalvælger-
delen i den komplette UV l-tuner på det
trin i produktionen, hvor kassetten dækker
det væsentlige af de mekaniske dele. Det
er nu ganske hyggeligt, når dette udtryk bi i-
ver nævnt. Tankerne kan da gå både til fa-
brikken på Amager og til stranden en dejlig
sommerdag.

let, gigtfri og studset i nakken. Kort sagt,
produkter som Philishave, højfjeldssol, tørre-
hjelm, Infraphil og klippesæt. Vi kunne næv-
ne flere ting, men jeg får lyst til at fortælle
om den indsats, vi gjorde ved introduktionen
af Philishave 3.

Vi lejede fem campingvogne
Den nye Philishave med de tre skær er et
fantastisk produkt. Vi var sikre på, at vi
med denne shaver kunne skabe fornyet in-
teresse om Philishave, og derfor var der og-
så et særligt grundlag for en stor indsats.
Hl/ad gjorde vi? Vi lejede fem campingvogne
til repræsentanterne og sendte dem land og
rige rundt.

(fortsættes side 2)
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- Campingvognene var ikke til at sove i?
- Tværtimod. Repræsentanterne solgte i dis-
se vogne den nye Philishave 3 med demon-
stration og alt muligt promotion materiale
til grossister og forhandlere.
I afdelingen er man vant til at arbejde utra-
ditionelt, så da en af repræsentanterne en
fredag på denne tid ringede hjem, havde vi
også svar til ham, Han sagde: "For at und-
gå at køre en kattekilling over, kom jeg til
at køre campingvognen i grøften." Det var i
de dage, hvor vi gik i frygt for en benzin-
rationering, så vi havde taget højde for, at
vi måtte stoppe kørslen. Vi havde altså en
løsning og svarede tilbage: "Bryd katastrofe-
pakken. " Det var en håndkuffert med rejse-
prøver og en sammenklappelig trædecykel.

Halvanden million Philishave i Danmark
- Hvor mange Philishave er der solgt?
- Her i Danmark er der solgt over halv-
anden million.
- Der er et par artikelgrupper mere?
- Ja, vi gør mange husmødre glade med
el-apparater til en rimelig pris. Tænk på
håndmixer, el-sliber, strygejern m. v" og i
hvidevare-gruppen sælger vi dybfrysere og
køleskabe, og det går vist an at fortælle, at
nu er opvaske- og vaskemaskiner snart ved
at være en realitet. Desuden leverer vi mi-
krobølgeovne til restauranter og cafeterier.

Tre aktiviteter: Produkt, reklame og salg
- Hvordan foregår det daglige arbejde?
- Udmærket, taklOg hvis De vil vide noget
om marketingarbejdet, som er et nyt og fint
udtryk for salgsarbejdet, må det være, at vi

Tilrettelæggelse af en sælgertræning, der skal af-
holdes i Odense i slutningen af februar. Fra ven-
stre: W. Kofod, salgskonsulent Ivar Abildhøj og
J. Winkelmann.

Før de drog af sted .•.
Kampånden fra de gode gamle vikinge-dage væk-
kes til live med mjød.

i et godt team-work tilrettelægger indsatsen
i tre hovedgrupper. Produktafdelingen sørger
for fremskaffelse af varer, der er tilpasset
danske forhold. Dernæst er der samarbejdet
med reklamebureauet for at skabe reklame
om produkterne. Og endelig er der sælgerne,
både dem ude på landevejene og dem her-
hjemme ved telefonerne. Dertil kommer selv-
følgelig administration, lager og servicefunk-
tion, som vi har fælles med de to øvrige sel-
skaber på Jenagade-området.

Ni hjemme og ni ude
- Hvor stor er staben til alle disse aktivite-
ter?
- Vi er atten. Ni på landevejen som repræ-
sentanter, sales promotor og dekoratør. Ni
herhjemme.
Inden vor tolv-minutters samtale er gået,
skal vi have en fornemmelse af fremtiden,
- Hvad tror De, Winkelmann, vi skal tale om i
1980, når "Philiskopet" igen kommer på be-
søg?
- Det har jeg ingen anelse om, men jeg har
dog en fast fornemmelse af, at om 1O år vil
over halvdelen af de el-produkter, der da
sælges, være apparater vi end ikke drøm-
mer om i dag.

Vi skal spise på hulkort
- Kan vi ikke få en ide om det?
- En automatisk sengeredningsmaskine. ly-
der det helt utroligt? Støvsugeren fra 1968
er måske så småt ude af billedet i 1980.
Tænk Dem støvsugertilslutning indbygget i
panelet. De skal blot slutte slange og mund"
stykke til, så forsvinder støvet automatisk
ned i kælderen.
Hulkort til programmering af madlavningen
er allerede ved at være en realitet. Gæster-
ne kan bestemme sig til visse retter. Hul-
kortet puttes ned i apparatet. Maden bringes
automatisk fra dybfryseren til mikrobølge-
ovnen. I løbet af få minutter får gæsterne
deres livretter.
Der er dog en gammel tradition tilbage. Vor
far må sikkert selv. trække bajerne op. ·På
bryggerierne skifter man ikke sådan med
udstyret.
- Det må ikke være rart at have købt for
lidt ind til en fest i 1980?
- Til den tid vil køleskabe på 400-600 liter
være noget helt almindeligt. Det er ikke hus-
moderen, der sørger for opfyldning. Det sør-
ger "frysemanden " for. Køleskabene er an-
bragt, så de også kan åbnes fra husets ud-
vendige side. Han sørger for den nødvendige
supplering.

Startede el-varmen pr. telefon
Nu er Winkelmann færdig med sin Philishave
Battery, og Grape Tonic'en er drukket. Han
trækker sin højhalsede sweater ned over
hovedet. Han er allerede i tankerne oppe i
week-end hytten, som han ringede til i mid-
dags. Opringningen startede automatisk el-
varmepanelerne. På mandag er han igen på
kontoret, og så går det atter løs med nye
kampagner.
På gensyn tirsdag, når vi at få fremstammet,
inden vi skilles. Da skal vi nemlig fotogra-
fere Elapparatfolkene, når de sammen med
salgskonsulent Ivar Abildhøj skal tilrettelæg-
ge sælgertræning i Odense i slutningen af
februar.

,Z::::
Da middagen var overstået, fik alle deltagerne udleveret en knallert, som indeholdt et gavebevis. Her
studeres indholdet af knallerterne.

Stor
tilslutning
tiI
DRT-festen
i Århus

Sallings taghave var rammen om Dansk
Røntgen-Teknik's årlige personalefest fredag
den 19. februar. Der var fin tilslutning, idet
27 af Århus-afdelingens 30 medarbejdere
var mødt op. Også ægtefællerne var med.
En særlig stemning prægede festen i år. Fir-
maet har bestået i 40 år, og det havde fest-
komiteen ønsket at fejre samtidig. Det skete
med orchidåer til damerne, med taler ved
middagen og med udgivelsen af en lille avis.
Pianisten Max Mich underholdt og spillede
til dansen, der fortsatte lige til natmaden
blev serveret ved midnat.
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MiniwaH:
NYT PERSONALE-UDVALG
Medarbejdere hos Miniwatt valgte i slutnin-
gen af 1967 et nyt personaleudvalg. Rolf
Carlsson, John Kreutzfeldt og Kai Thingsig
afløste det tidligere udvalg, der bestod af
Børge Andersen, Mogens Carlsen og fru
Ruth Christensen.
Rolf Carlsson er formand for udvalget og til-
lige medlem af .Philiskopet"s bladudvalg.

Miniwatts nye personaleudvalg: Fra venstre John
Kreutzfeldt. Kai Thingsig og Rolf Carlsson tilrette-
lægger udvalgets arbejde.

BRIDGEAFDELlNGEN FAR NY LEDER
Fru Grethe Rummelhoff har i et års tid væ-
ret leder af bridgeafdelingen. Hun kunne godt
lide dette hverv, men da hun har ønsket at
tiltræde en stilling uden for Philips, måtte
hun overlade jobbet til en anden af de aktive
bridgespillere.
Fra 1. februar er det Poul Mølgaard Hansen
fra laboratoriet, der tilrettelægger afdelin-
gens aktivitet sammen med K. Leth Rasmus-
sen, Miniwatt, og Kurt Olsen, AP.
Udvalget glæder sig over de 16 nye spil-
lere, der i efteråret har fået undervisning
af Goren-Iærer I. Lundby. De var med i en
enkelt-mands-turnering, der på tre spille-
aftener før jul blev afviklet i tre rækker.
A-rækken blev vundet af Ernst Pedersen, B-
rækkens bedste spiller var fru Leth Ras-
mussen, og mester i C-rækken blev fru
Anna Margrethe Jeppesen.
Den nye turnering, der er i gang, gælder
Philips mesterskab. Den går over 8 gange
og spilles de første 4 gange som indvævet
Howell parturnering med 20 par delt i 2
grupper. At den er "indvævet" betyder, at
man rykker op og ned, så de spillere med
flest points hele tiden spiller mod hinanden.
Efter de 4 første gange bliver rækkerne låst,
og der startes derefter fra nul points igen.

Bridgeafdelingens nye leder, Poul Mølgaard Han-
sen"(i midten) lykønskes her af idrætsforeningens
formand, V. K. Nyberg, mens idrætsforeningens
kasserer, Poul Hansen, "sidder på kassen" og ser
til. (Det er ingen skrivefejl - de hedder begge
Poul Hansen, og de håber, at billedet her kan
hjælpe med til at undgå forvekslinger i frem-
tiden.)

Bharati Lakhani,
12 år.

Salomi M,
11 år.

Marilyn Overitt,
10 år.

o
FEM INDER-BØRN FAR HJÆLP FRA PHILIPS MEDARBEJDERE
Fjernsynet bragte sidste efterår et par udsen-
delser om forholdene i Indien, og dagbladet
B.T. fulgte udsendelserne op med en omtale
af de elendige vilkår, mange børn lever un-
der dernede.
Der var mange mennesker, som fik medli-
denhed med disse ulykkelige børn. Der var
også nogle, der ikke nøjedes med at snakke
om det. Damerne i kanalvælgerproduktionen
i Jenagade satte en aktion i gang. Gennem
B.T. fik de forbindelse med "Christian
Children's Fund", og i løbet af ret kort tid
havde de "adopteret" fire piger. Hver pige
har 14 "mødre", og gennem julekort og an-
den korrespondance er de i kontakt med pi-
gerne. For blot 90 kroner om måneden får
et barn i U-landene leveværdige vilkår og
mulighed for uddannelse.
En kort livshistorie og et billede er modtaget
om børnene. Læs en gang, hvad der står om

J. Merey,
12 år.

Elvis Paeey,
7 år.

den 12-årige Bharati Lakhani fra Calcutta:
.Bharatls forældre var fattige, men de havde
et lykkeligt hjem, indtil faderen døde. Mo-
deren stod da med ansvar for hele familien,
men hun var ufaglært og havde ingen mu-
lighed for at forsørge familien. Bharati var
en tid hos sin onkel, der dog havde nok i
at sørge for sin egen famile. Hun ville ger-
ne i skole for at opnå en lykkeligere skæbne
i livet, og i sin nød kom moderen til os, og
det lykkedes at finde en udvej for hjælp til
dette barn. Vi takker Dem for Deres hjælp."
De fire første piger gav andre damer inter-
esse for at hjælpe. I afdeling PIT tager de
sig af en indisk dreng.
Det er et godt initiativ, vore damer i Jena-
gade har taget, og har andre lyst til at hjæl-
pe et barn fra U-landene, kan Helmuth Jan-
sen på lokal 684 give de oplysninger, der er
brug for.

Medarbejderne i Århus-afdelingen samlet omkring jubilaren og dennes frue - fra venstre: J. Østergård,
O. Andersen, G. Christiansen, H. Nielsen, O. Thorpstrup, fru L. Rømer, Skriver Jensen, Thorleif Frand-
sen og R. Boye.

En rigtig festdag hos
Philips Lampe i Arhus
- De har gennem samtlige 25 år været en
god og pålidelig medarbejder, som vi altid
har kunnet regne med og stole på. Jeg sæt-
ter pris på at kunne støtte mig til Deres sto-
re viden og gode hukommelse, især når vi -
hvad jo jævnligt sker - modtager forespørg-
sel på ældre armaturdele, sagde lagerfor-
valter G. Christiansen i sin tale for over-
ekspedient) S. E. Christiansen ved dennes
25 års jubilæum fredag den 19. januar i
Philips Lampe's Århus-afdeling. Taleren øn-
skede jubilaren tillykke og overrakte kolle-
gernes gåve, et stueur og en kikkert.
S. E. Christiansen blev i 1943 ansat i den
daværende Silkeborg-afdeling af G. Christian-
sen, og har nu i en årrække virket i Århus-
afdelingen. At han er vellidt, sås blandt an-
det af de mange gaver fra forhandlere og
fragtmænd. Fra personaleforeningen var der
også en gave, fire flasker sherry og port-

vin. Om aftenen var kollegerne igen sammen
med jubilaren - det blev en rigtig festdag
hos Philips Lampe i Århus. .

G. Christiansen (i midten) overrakte personalets
gave til 25 års-jubilaren S. E. Christiansen og frue.



.ORIENTERING OM FA:RVE-TV

Philips Radio har lagt stor vægt på at give
radioforhandlerne en grundig orientering om
farve-TV. Ved starten i august afholdtes mø-
der i de egne af landet, hvor farvesignaler-
ne dengang kunne modtages. t forbindelse
med vinterolympiaden blev der tale om
landsdækning, og forhandlerne fra de øvrige
egne blev sammen med deres butiksperso-
nale inviterede til en orientering om farve-

TV's problemer og salgsmuligheder. Allan
Frederiksen, der var vært ved disse møder,
har indtryk af, at arrangementerne virkelig
imødekom et behov hos forhandlerne.

(Den tekniske uddannelse af radiohandelens
personale varetages af Radiobranchens Fæl-
lesråd og foregår blandt andet på radiosko-
len i Sønderborg på to en-uges kurser).

I orienteringsmøderne om farve-TV deltog forhandlere og deres butikspersonale, ialt ca. 600. Et af de
sidste møder holdtes på restaurant Varna i Arhus - på talerstolen T. Burkai, Repax, og til højre for
ham Sv. E. Esbensen, Philips Radio.

10 farve-TV på stribe. I kantinen i Jenagade så omkring et hundrede medarbejdere og ægtefæller ud-
sendelsen fra Grenoble.

Ishockey-kampen følges i spænding på farve-TV'et i foredragssalen på Prags Boulevard.

ÆGTEFÆLLERNE

sA OGSA
Personaleforeningerne i Jenagade og på Prags
Boulevard sørgede for, at medarbejderne
og deres ægtefæller fik lejlighed til at se
farve-TV fra vinterolympiaden lørdag den
10. februar. Der var transmission både for-
middag og eftermiddag.OLYMPIADE I FARVE-TV

139'1> LITER BLOD: Da Bispebjerg Hospitals blod-
bank i midten af januar besøgte Philips, fulgte
279 medarbejdere opfordringen til at give hver en
halv liter blod. Det var nøjagtig samme antal som
sidste år. Der var adskllliqe "jubilarer" blandt
Philips-donorerne. Fru Inge von Biilow fra tele-
fon bordet på Industrigården fik som tak for sin
tiende blodafgivning overrakt bloddråben i bron-
che af læge Teresa Rudlouska (til højre).

Sporten

Badminton:
HVEM SKAL VÆRE BEGYNDERMESTER?
Der har været stille omkring badmintonafde-
lingen i et par sæsoner.
- Men nu skal der ske noget igen, fortæller
Hugo Bentzen, lampelageret. Der har meldt
sig ret mange nye spillere, og for at give
dem en interessant start har vi indledt sæso-
nen med en begynderturnering. Fra 1. februar
til 25. april spilles der 91 kampe, og på den
sidste spilledag kårer vi "begyndermesteren
1968".
Har De i øvrigt lyst til at spille badminton,
kan De tale med Hugo Bentzen herom på lo-
kal 724.

STORE GEVINSTER TIL BOWLINGHOLD
Manco-Nielsen fik en bamse og Karen Peter-
sen en tøjelefant som præmie ved en gen-
nemgående spurt. Det foregik i Rødovre
Bowlinghal lørdag den 3. februar, hvor der
dystede s i et 4-timers parløb for mixede
firma-hold, og hvor også Mette Kyhl og Kaj
Tølbøll Sørensen fik spurtpræmie - det blev
en frokost til fire personer. Velbekomme.
Der deltog 19 hold i lørdagens parløb.
Manco-Nielsen - Karen Petersen blev nr. 2.
Mette Kyhl - Kaj Tøltbølt Sørensen nr. 3.
Knap så god blev placeringen lørdag den 20.
januar. Da var det et rent herrehold, der i
et tre-timers løb sikrede Philips en 6. plads.
Philips 1. hold har kvalificeret sig til pokal-
finalen i FKBU's bowling-turnering. Finali-
sterne er Jørgen Smit, H. Suhr og Kaj Tøl-
bøl/ Sørensen. Kampen spilles den 1. marts.

Cruse Christensen fra Miniwatt følger spændt re-
sultattavlen, klar til at spille næste kugle, der
bragte parret Manco-Nielsen-Cruse Christensen ind
på en 6. plads.

PHILIPS TRYK


