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PHILIPS-kvalitet
over alle grænser
Andre Poulsen fortæller, hvordan han nåede
frem til det slogan, der blev valgt som det
bedste blandt ialt 1296 forslag.
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12. ÅRGANG

22. JUNI 1967

GULD TIL
PHILIPS· DANMARK!
Idrætsforeningens formand, V. K. Nyberg, ved
hjemkomsten fra det nordiske idrætsstævne
for Philips-medarbejdere i Helsingfors: - Næsten den bedste gave i vor forenings jubilæumsår!
I strid med alle traditioner,
efter hvilke
værtslandet hidtil har sikret sig vinderpladsen ved de nordiske idrætsstævner
for Philips-medarbejdere,
kunne det danske hold
vende hjem som sejrherrer
og -damer fra
stævnet i Helsingfors
26.-28. maj. Foruden
pokalen medbragte de medaljer, som de finske værter havde udsat. På vej ud af maskinen i Kastrup kommenterede
den glade formand for idrætsforeningen,
V. K. Nyberg,
resultatet med ordene: - Det var næsten den
bedste gave i vor forenings
jubilæumsår!
Den vandt vi i kraft af godt kammeratskab.
Forud var gået tre hektiske dage, både på
det sportslige og det turistmæssige
område,
efter at de 22 danske Philips-idrætsfolk
fredag morgen var steget op i en af Finairs'
jetmaskiner.
Efter et par timers flyve- og
bustur befandt de danske idrætsfol k sig på
et smukt beliggende hotel i den finske hovedstads skærgård, der skulle blive deres
hovedkvarter
under stævnet.
Da de sidste detaljer
i forbindelse
med
stævnet skulle aftales mellem de fire holds

Da Andre Poulsen, sales promotor i Philips
Radio A/S, den 31. maj på slaget 10 indfandt
sig på underdirektør
J. Skelbæks kontor i
Jenagade, så han sig lidt forvirret omkring.
Han var blevet indkaldt til salgsmøde om
farve-TV. Men hvor blev salgs-kollegerne
af?
Og hvorfor var kontoret fuldt af uvedkommende personer?
Det blev hurtigt opklaret, at Andre Poulsen
havde været offer for en lille krigslist:
Der
var slet ikke salgsmøde hos Skelbæk den
formiddag.
Ikke sådan da! Andre Poulsen
skulle træffe slogan-konkurrencens
dommerkomite, som ville meddele ham, at han havde vundet konkurrencen
- og rejsen for to
personer til en værdi af 4.000 kr.
- Bare man altid blev fup'et på den måde,
kommenterede
vinderen, som derved yderligere demonstrerede
sin evne til at udtrykke
sig kort - og anerkendende.
Eenstemmig afgørelse
Forinden var sagens fakta blevet forelagt
ham af underdirektør
Skelbæk:
Efter at dommerkomiteens
medlemmer hver
for sig havde overvejet samtlige 1296 sloganforslag indsendt af ca. 300 deltagere og gen(fortsættes

Kirsten

Rasmussen

springer

side 3)

længdespring.

ledere, måtte Danmarks V. K. Nyberg beklagende meddele, at man ikke fra dansk side
havde fået foretaget indgravering
i pokalen,
som Danmark vandt i København i 1965. Men det betyder mindre, tilføjede Nyberg, for
vi skal nok vinde den med hjem igen, og så
kan vi jo ordne begge indgraveringer
...
Denne udtalelse blev naturligvis
hilst med
hånlatter, men kom altså til at passe!
To vundne kampe uafgjort mod Sverige
Trods fodbold lederen

Preben

Laudrups

(fortsættes

be-

s ide 2)
Værkfører
B. Henriksen
ved den nye galvaniseringsautomat,
inden den prøvekøres.
Det er den
første af sin art i Danmark.

GALVANISERINGS-AUTOMAT
I PHILIPS RADIO AIS

Holdet ved afrejsen fra Kastrup Lufthavn (fra venstre):
Niels Overgaard,
Peter KlixbOIl, Birgitte Christensen, Mette Kyhl (med ryggen til), Steen Orneborg, Hanne Arup, Per N. Andersen; Kirsten Rasmussen, Inge Nyberg, Bernh. Henriksen,
John Bendixen (næsten skjult),
Flemming
Morell,
Claus Kjærsgaard, Steen Bendixen, William
Brinckmann,
Preben Laudrup (næsten skjult),
Erling Kjær, A. Pedini,
Robert Jensen, Ernst Aagesen og V. K. Nyberg.

Metalvareafdelingen
i Philips Radio AIS fik
sidst i maj færdigmonteret
en galvaniseringsautomat for forkobring
og forsølvning,
en
proces der er nødvendig for den nye tuner,
der bi. a. anvendes til farve-TV-modtagere.
Automaten, der er opdelt i to etager, bringer
selv de manuelt ophængte emner fra bad til
bad (6 bade), hvor en rensning foretages
elektrolytisk.
D.v.s. at elektriske
molekyler,
der bevæger sig i badet, transporterer
snavset væk fra emnerne. Derefter bringer en lift
emnerne fra ,,1. sal" til "stuen", hvor tunerne bliver forkobre re, og tilbage igen til" 1.
sal", hvor forsølvningen
foregår.
Automaten kan også indstilles til andre metaloverflader
f. eks. forgyldning.

PHILISKOPET

TV-KONTROL MED
PHILIPS-PORTE
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H. Krebs, Sv. Loft, E. Nissen og Vagn Nyberg.
Næste nummer udkommer
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Stof må være redaktionen i hænde senest
fredag den 4. augus!.

Steen Bendixen

GULD TIL PHILIPS-DANMARK!
(fortsat

fr", side 1)

grænsede optimisme forud for stævnet, vandt
det danske fodboldhold to kampe og spillede
uafgjort mod Sverige. Det danske hold ydede
fine holdpræstationer,
selvom
det kneb lidt
mod Norge, hvor vore elleve først efter 20
minutters
spil fandt sig selv. Efter at Danmark havde sikret sig vinderpladsen,
måtte
Sverige nøjes med en andenplads.
Norge
blev nr. 3 og værtslandet,
Finland, affandt
sig høfligst med sidstepladsen.

Fodbold-resultaterne:
Danmark-Sverige
Norge-Finland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Danmark-Finland
Norge-Sverige
Danmark-Norge.
. . . . . . . . . .. . . . . . . ..
Sverige-Finland

1-1

o-o
3-0
D-O

1-0
5-0

I fodboldkampene
dømte en internationalt
anerkendt dommertrio,
hvoraf den ene var
ham, der som linievogter
i efterårets
"rigtige" landskamp Danmark-Sverige
i København underkendte et dansk mål. Under kampene i Helsingfors passede han dommerfløjten upåklageligt, så vi ti Igav ham, hvad han
havde gjort mod os i København.

støder

kugle.

med en finne. I løb blev begge vore deltagere nr. 3 i deres heat, og de kunne vel have
opnået en 2. plads, såfremt de som deres
konkurrenter
havde haft pigsko.

Atletik-resultaterne:
Kirsten Rasmussen: 60 m løb: Nr. 1 - Længdespring: Nr. 1 - Slyngbold: Nr. 6.
Hanne Arup: 60 m løb: Nr. 5 - Længdespring: Nr. 6 - Slyngbold: Nr. 3.
John Bendixen: Højdespring:
Nr. 1 - 400 m
løb: Nr. 6 - Kuglestød: Nr. 3.
Steen Bendixen: Højdespring: Nr. 4 - 400 m
løb: Nr. 5 - Kuglestød: Nr. 4.
BUNDHOLD I BOWLING
Trods en meget energisk indsats af det danske bowlinghold var man ikke i stand til at
bryde de øvrige holds jernmur, og danskerne
måtte i bowling notere sig for en bundplads.
Flere af konkurrenterne
havde spillet bowling i 10-15 år, mens det danske holds
"nestor",
Ernst Aagesen, har spillet
godt
et årl

Det samlede
Nr. 1:
Nr.2:
Nr.3:
Nr.4:

bowling-resultat

blev:

Sverige
Finland
Norge
Danmark

NÆSTE STÆVNE I OSLO
- På et møde i Helsingfors
blev det besluttet at holde det næste stævne i Oslo, oplyser V. K. Nyberg. - Foreløbig er det kun beo
stemt, at der i Norge skal konkurreres
i
skak og i herrehåndbold. - Vore finske værter
var strålende, tilføjer
Nyberg. - Og arrangementet var perfekt. De tre andre deltagerlande har noget at leve op til, efterhånden
som det bliver deres tur.

Vort atletikhold
(fra venstre): Steen Bendixen, Kirsten Rasmussen,
Hanne Arup og John Bendixen.

Fra pessimisme

til sejr

Atletik var vel nok den sportsgren, vi havde
imødeset med mest skepsis, og så gik vi
hen og vandt en 1. plads I Kirsten Rasmussen
opnåede 1. pladsen i såvel 60 m løb som i
længdespring.
Under herrernes
højdespring
generede blæsten så meget, at officials måtte holde stangen, indtil springerne
nåede
frem. Her delte John Bendixen 1. pladsen

Midt i maj blev trafikken i Jenagade-området
omlagt til ensrettet
færdsel med indkørsel
Jenagade 22 som tidligere, og med udkørsel
dels gennem en nyåbnet port mod Nurnber qgade, dels gennem porten ved bygning Haug,
som nu er åben hele dagen. Ved hjælp af
kameraer kan portnerne nu ved bordet i portnerlogen
overvåge passagen _gennem portene.
- I forbindelse
med flytningen til Jenagadekomplekset af Repax A/S og Philips Elapparat AIS forudså vi en stigende trafik på området, fortæller maskinmester
P. E. Jensen.
I den anledning blev det besluttet at åbne
de to andre porte for udkørsel, mens porten
ved vægterlogen
skulle forbeholdes
indkørsel. I den anledning måtte vort kontrol system
udvides ved hjælp af Intern-TV, og Philips
Radio A/S er således blevet et af de første
danske firmaer, der har fået etableret portkontrol via TV-anlæg. Det gør det muligt for
den vagthavende vægter fra logen i Jenagade at følge med i, om nogen i strid med
virksomhedens
færdselsregler
kører ind ad
de to "nye" porte. Ved hjælp af et samtaleanlæg med en kraftig højttaler har vægteren
mulighed for at spørge den pågældende om
hans eller hendes ærinde og give anvisning
på den rigtige vej ind, nemlig ad den "gamle" port i Jenagade.
- Kan det ikke blive trættende at se TV
hele dagen?
- Det er kun på grund af forsinket levering
af visse komponenter- til det interne TV-anlæg, at billedet er på skærmen hele tiden.
Det færdige anlæg vil kun vise billedet, når
der sker passage gennem portene.

TAK
Jeg beder alle, der ved min fratræden glædede mig med besøg og hilsener, om at modtage min hjerteligste
tak. Desuden benytter
jeg lejligheden til at takke for de mange gode år, som vi har haft sammen.

A. Fischer
For godt samarbejde gennem 33 år og for
stor venlighed ved afskeden beder jeg alle
modtage min hjerteligste
tak.

V. H. Mørch

Vægter Holger Christensen
(siddende med ryggen
til) kontrollerer
sammen med elektriker Tage Dencker, om TV-anlægget er klar til brug.

40 ARS JUBILÆUM I PHILIPS RADIO AIS
Repræsentant
Axel Søeborg, Philips Radio
A/S, har tirsdag den 1. august 40 års jubilæum. Jubilaren fejres ved en reception på
jubilæumsdagen
kl. 10.30-12 i mødelokale C
i Jenagade.

DØDSFALD
Vægter P. Gilhøj døde efter længere tids
sygdom fredag den 26. maj, 62 år gammel.
Han havde været Philips-medarbejder
i 28
år, og i løbet af disse år blev han af alle,
der havde deres gang i Jenagade-komplekset,
kendt for sin myndighed og venlighed.
Han vil blive savnet af alle, der kendte ham.

Maskinmester Hans Rasmussen (yderst th) lykønsker jubilaren, mens underdirektør A. Echart
(yderst tv) lytter.

eF-HÆDER: Onsdag den 7. juni fik (Ira venstre) maskinmester Hans Rasmussen, lederen af Industri.
gårdens bedriftværn, fuldmægtig John Petersen og lederen af Jenagade-kompl.eksets. bedriftværn: afdelingschef, ingeniør H. Krebs på Civilforsvarsforbundets kontor overrakt "lndenr1gsn:ln~ster1ets fortlerrestmedalje" for 25 års tjeneste i Civilforsvarel. - Medaljerne blev fredag den 9. Juni ved en sammenkomst på Industrigården suppleret med et gratiale, der for fremtiden tilfalder medarbejdere, som har
virket 25 år indenfor Philips' bedriftværn. De tre BV-medlemmer lykønskes her af direktørerne Egon
Hansen og Max Poulsen (yderst tv) og direktør S. A. Windelin (yderst th).

PHILIPS-kvalitet over alle grænser
(fortsat fra side 1)

SaIgschef Herman Petersen, Dansk Asfaltfabrik
AIS, lykønsker. To repræsentanter for Industrigårdens . bedriftværn, som jubilaren er chef for, revisor Aa. Piletræ Petersen og sygeplejerske frk. G.
Gregersen venter på, at det skal blive deres tur.

JOHN PETERSENS

DAG

- Dagen er Deres, og stilladset, der for tiden
er rejst omkring Industrigården,
er symbolet
på den æresport, De så rigeligt har fortjent,
sagde maskinmester
Hans Rasmussen i sin
tale for 25 års jubilaren,
fuldmægtig
John
Petersen, ved receptionen
torsdag den 11.
maj. Taleren sluttede med at overrække personalets gave, et antikt engelsk banjo-barometer fra 1800-tallet.
Fra PAP hilste formanden, B. Klemvig, der
overrakte foreningens
gave, en bakke med
vinflasker.

TAK
Jeg bringer alle, der var med til at gøre min
jubilæumsdag
så festlig og uforglemmelig,
min hjerteligste tak.
John Petersen

nemdrøftet dem grundigt på tre møder, var
de enige om, at det bedste var det, der lød:
PHILIPS - kvalitet over alle grænser.
Dette slogan var kun foreslået af een indsender; og da navnekuverten blev åbnet, viste det sig, at forslaget
var indsendt af
Andre Poulsen, som dermed havde vundet
konkurrencen.
Som det fremgik af .Phlllskopet" nr. 4, gik
opgaven ud på at forme et slogan, der kunne anvendes i alle reklamemidler
og helst i
reklamer for et hvilket som helst Philipsprodukt. Det ville endvidere være en fordel,
at det uden væsentlige omskrivninger
lod sig
overføre til svensk og norsk, så det eventuelt
kunne få interskandinavisk
anvendelse, hvilket sidste dog naturligvis
helt og holdent
måtte bero på, om Phil ips-selskaberne
i Sverige og Norge adopterede tanken.
I konditionerne blev det understreget, at præmien på 4.000 kr. kun ville blive uddelt, hvis
der indkom et forslag, der var nyt, og som
kunne anvendes til det nævnte formål. Ellers
måtte man nøjes med at præmiere det bedste af de indsendte forslag med en trøstpræmie på 1000 kr. Direktionen. tilsluttede
sig imidlertid
dommerkomiteens
eenstemmige opfattelse, hvorefter Andre Poulsens forslag ikke blot var det bedste af de indsendte,
men tillige egnet til at blive anvendt som
fælles-siogan.
Man havde opnået det, der var formålet med
konkurrencen.
Desuden var der grund til at glæde sig over
- og takke for - den overvældende interesse,
som de mange forslag var udtryk for - rundt
regnet eet pr. Philips-medarbejder
i Danmark I Og hvis også et af de ikke-vindende
forslag ved en eller anden senere lejlighed
skulle blive anvendt, ville indsenderen naturligvis blive honoreret derfor i overensstemmelse med konditionerne,
fastslog Skelbæk
til slut.

INTERNATIONAL ANERKENDELSE: Prøvemester
Poul Nielsen, Repax A/S (i midten), fik onsdag
den 10. maj af underdirektør A. Echart (yderst
tv) overrakt en check på 500 kr. som belønning
for en ide udviklet under det daglige arbejde. Poul
Nielsens ide letter arbejdet ved brugen af målesender PM 5320 og gør målesendertypen særdeles
attraktiv for Philips' forhandlere. Ikke blot i Danmark, men også andre steder indenfor Philipskoncernen har Poul Nielsens ide vundet anerkendelse. På billedet gratuleres prøvemesteren af (fra
venstre) underdirektør Jørgen Holm, afdelingschef
K. B. Mortensen og overinspektør T. Burkai.

Systematik og puslespil
Andre Po·ulsen røbede bagefter, at han havde indsendt fem forslag. Men til beroligelse
for dommerkomiteen
erklærede han, at det
vindende slogan også efter hans opfattelse
var bedre end de fire andre. (Ham skal komiteen altså ikke vente bebrejdelser fra I)
- Hvordan fandt De frem til det sloqan, der
vandt?

- Jeg begyndte helt systematisk med at formulere de krav, et fælles Philips-slogan
efter
min mening skal opfylde. Det må for det første kunne forstås og huskes af forbrugerne.
Dernæst skal det pege på, at Philips er et
verdensomspændende
firma. Og endelig er
det vigtigt at få fremhævet en af de positive
egenskaber ved vore produkter.
- De valgte altså at fremhæve kvaliteten.
Det var De forresten ikke alene om ...
- Næh, men det var også bare udgangspunktet, eller rettere det ene udgangspunkt. Det
andet var som sagt selskabets internationale
position og de deraf følgende fordele for
kunderne. Jeg havde netop siddet og puslet
med en reklametryksag,
der skulle fremhæve
vor verdensomspændende
serviceorganisation, "Philips World Service Passport" , for
transportable
radioer.
- Det, De sad og puslede med, var det
det puslespil, som følger med dette nummer
af .Phtllskopet"?
- Ja, og jeg ønsker læserne god fornøjelse.
Det er slet ikke så nemt, som det ser ud til,
at lægge brikkerne rigtigt på plads. Men det
var nu især følgeskrivelsen
til puslespillet,
der hjalp mig i mit sloganpusleri.
Jeg havde
betegnet vor internationale
serviceorganisation som "en grænseløs fordel". Og nu bed
jeg mig fast i "grænseløs",
som udtryk for
det internationale.
Det blev til "grænseløs
kvalitet" - og efter fortsat puslen med mange forskellige
kombinationer
til
"kvalitet
over alle grænser". Det gav den dobbeltvirkning, jeg gerne ville opnå.
- Og i tilgift altså penge til en dejlig rejse.
Hvor går den hen?
- Lige for tiden har vi så travlt her i Jena(fortsættes side 4)

Medlem af dommerkomiteen, underdirektør J.
Skelbæk giver Andre Poulsen brev på, at han har
vundet slogan-konkurrencen og den rare præmie.

PHIliPS-kvalitet overalle grænser
(fortsat

PPL PA ESROM KRO
PPLs skovtur fredag den 2. juni til Esrom Kro
blev meget vellykket. De 70 deltagere fik en
både kulinarisk, musikalsk og selskabelig set
fin aften ud af det; og Poul Andersens trio
kunne næsten ikke få lov at sige "tak for i
aften", så fin var stemningen.

fra side 3)

gade med introduktionen
af farve-TV, at jeg
ikke har haft tid til at snakke med min kone
om det. Men hun fabler om, at vi skal langt
væk - over alle grænserl
P.S.
ANDRIO POULSEN, der er 30 år, kom for tre år siden fra Bosch til Philips
Radio, hvor han blev
knyttet til den nyoprettede
sales promotion
afdeling. Han afsluttede
nu i foråret den treårige merkonom-uddannelse
på Købmandsskolen
i virksomhedsledelse
med markedsføring
som speciale.

10 TRØST-PRÆMIER
1296 forslag - bedre bevis for, at Philips har
levende og interesserede medarbejdere, kunne man vel dårligt få! Og det ville direktionen gerne påskønne., Derfor bad den "Philiskopet" ved lodtrækning finde forslag, hvis
indsendere hver skulle have overrakt et gavekort på 100 kr. til indkøb af Philips' produkter gennem personalebutikken.
De 10 heldige blev:
A. Walther, Insotrac A/S,
O. H. Smed, Repax A/S,
John Kreutzfeldt, Miniwatt A/S,
S. Dresling, Philips Radio A/S,
K. Kure, revisionen,
Frk. Birthe Puggaard Jensen, lagerkartoteket, Philips Lampe A/S,
Willy Elkjær, Philips Lampe A/S,
Frk. Bente Nielsen, Philips Lampe A/S,
faktura-afdelingen,
Preben Lundberg, Repax A/S, ordrekontoret,
Frk. Hanne Gellner, postafdelingen.

STORT FREMMØDE STORE PRÆMIER

BRIDGE-SUCCES:
Igen i år har idrætsforeningens
bridgeafdeling,
i samarbejde
med KFIU, fra starten af sommerturneringen
kunnet notere sig en
stor succes. Ved turneringens
start onsdag den
31. maj i Jenagade
(riled 180 deltagere)
var B.
Frandsen
(tv) og S. Blankholm
blandt
Philipsdeltagerne.
De to spillere
placerede sig kort før
som nr. 3 i den KFIU-turnering,
hvormed' vintersæsonen sluttede.

TO MINIWATT-SEJRE:
Da Miniwatt fredag den 2.
juni mødte Nordisk Polyphon i den årlige fodboldog håndbolddyst,
var førstnævnte
så ubeskeden
at vinde begge kampe - med resultaterne
5-3 og
3-2 - uden at det dog skabte mislyd ved festen
bagefter
på Emdrupvej
115. øverst
ses en farlig situation foran Miniwatt-målet,
mens de to damehold
er samlet
nederst.
øverste
række
er
Miniwatt'erne
(fra venstre):
Fruerne I. Schultz, I.
Jensen,
B. Grundtvig,
B. Christensen
og J. Andressen samt frøknerne
I. Holm Kristensen
og A.
Pedersen. Siddende ses Polyphon-holdet
(fra venstre): Frk. U. Gyldendahl,
fruerne L. Steffensen,
S. Hansen, frøknerne
H. Veidal og B. Pedersen
samt fruerne A. Christoffersen
og L. Johansen.

Flemming
Nielsen
(tv) får af klubbens
formand,
Finn Hernig, overrakt et kostbart rigsbankskillingsmærke som 1. præmie i det amerikanske
lotteri,
mens fru B. Fiurendal ser til.

Philips Frimærkeklub
kunne ved sin årlige
generalforsamling
tirsdag den 23. maj i Jenagade glæde sig over, at nær ved 50 pct af
medlemmerne
var mødt frem. Der var også
fine præmier at hente, både i det amerikanske lotteri og i den årlige lodtrækning blandt
samtlige medlemmer.
Formanden, Finn Hernig, sagde i beretningen, at året 1966 for klubben havde været et
godt år. Medlemstallet
lå stabilt omkring de
50, mens omsætningen ved klubbens auktioner var steget fra 400 kr. i 1965 til godt 1700
kr. i fjor. Formanden efterlyste fle.re udvalgshæfter fra medlemmerne
til auktionerne
og
udtrykte til slut ønsket om, at enhver fri mærkeinteresseret
Philips-medarbejder
ville blive
medlem af klubben.

DEN NYE LOMMER-REVY,
der for tiden opføres
på Prins Hamlet Teater i Helsingfør,
var hoved-.
attraktionen
ved PAP's sommerfest
fredag ,den9. juni. Den blev overværet
af godt 130 PAP' "
medlemmer med pårørende. Forinden havde turens .•••
deltagere
nydt det kolde bord, og efter teatertid
blev der også mulighed for godt en times da~s> i
hotel Prins Hamlet's
pejsestue.

FRA DE GODE GAMLE DAGE
På grund af pladsmangel kunne vi ikke
få interviewet med værkfører Poul Pedersen med i dette nr. Det kommer næste
gang.

BEDRIFTLÆGEKURSUS
- Det er værdifuldt fø.r. alle parter, at en virksomhed har en bedriftlægeordning,
sagde
Philips' bedriftlæge,
dr. C. O. Fiseher. i et
indlæg på det vellykkede nordiske kursus for
industrilæger,
der fornylig holdtes i Fredensborg, og som han var med til at lede.
25 ARS JUBILÆUM
. Fuldmægtig
W. Rosenstock,
Philips
Radio
A/S, fejrer torsdag den 27. juli 25 års jubilæum. Jubilæet markeres ved en reception
på jubilæumsdagen
kJ. 10.30-12.00
i mødelokale C i Jenagede.
FRU JERNVED SOM FILMRADGIVER
Søndag den 3. juni vendte Philips' ledende
fysioterapeut,
fru M. Jernved tilbage fra en
tur til Eindhoven, hvor fruen i en halv snes
dage havde virket som rådgiver i forbindelse
med optagelse af en film, der fortæller om
forkert og rigtig brug af montage-værktøj.
- På initiativ af dr. Nørskov Andersen optog
vi hos Philips i Danmark for ni år siden en
film, der gjorde opmærksom på problemerne, siger fru Jernved. Filmen vakte så, stor
interesse i Eindhoven, at man for to år siden
lod optage en større film om samme emne.
Det er sidstnævnte film, man nu supplerer
med en ny.
Den nye film, der er blevet til på initiativ af
dr. van Wely, skal fortrinsvis
anvendes som
instruktionsfilm
for Philips-koncernens
arbejdsledere, idet man i de store Philips-lande
ikke har den personlige
kontakt mellem fysioterapeut og den enkelte medarbejder, som
kendes her.i landet.
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FRIMÆRKEHILSEN
TIL HOLLAND:
Ved Philipskoncernens
hollandske
moderselskabs
75 års jubilæum
i september
i fjor modtog den danske
Philips-frimærkeklub
en hilsen fra den hollandske
søsterklub
i form af førstedagskuverter
med det
luftpostmærke
til særflyvninger,
der dengang første gang var i brug ved en særflyvning
rundt til
europæiske
Philips-byer,
bI. a. København. Nu har
den danske klub gjort gengæld ved til Holland at
sende førstedagskuverter
med de nye frimærker,
hvormed Københavns 800 års by jubilæum
markeres, rent filatelistisk.

FRA PHILIPS TIL ZAMBIA
Mogens Wassmann, markedsanalyse-afdelingen, forlader med denne måneds udgang Philips for at tiltræde en ny stilling - i den
afrikanske stat Zambia.
Wassmann, der har været Philips-medarbejder i fire år, vil være kendt af mange som
leder af idrætsforeningens
tennisafdeling.
I Zambia skal han, sammen med en anden
ung dansker, lede et agentur for et par store
danske medicinalfabrikker.
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