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Philishavenr. 300 millioner
Philishave kan fejre et fornemt jubilæum her i foråret
1995, da Philishave nr.
300.000.000 for nylig er blevet producerer på fabrikken
i Drachten i Holland.
Der er sket meget, siden
den første Philishave så dagens lys i marts 1939. Der er

blevet introduceret over 130
varianter, varierende fra den
første et-skærs barbermaskine
til de nuværende elektroniske
og højteknologiske to- og treskærs barbermaskiner.
Forbrugernes behov og ønsker har altid været i fokus og
har således været den bærende

PTV i flot selskab
For første gang deltog Philips TV Test Equipment i udstillingen »Middle East
Broadcast Exhibition and
Conference«, som foregik
~Bahrain i dagene 2l.-24.
januar.
Mellemøstens betydning
som marked for broadcast
transmissionsudstyr er kraftigt stigende, og PTV udstillede derfor hovedsageligt deres modulatorer, demodulatorer, mønstergeneratorer og
VITS-udstyr.

Besøget på udstillingen var
pænt, og gæsterne kom fra
stort set hele Mellemøsten.
Udstillingen blev officielt åbnet af Bahrains premierminister Shaikh Khalifa bin Sulman Al Khalifa, som også besøgte Philips-standen. På billedet ses helt til venstre Galal
Aziz Youssef fra Philips i
Ægypten, derefter Helge Larsen og Steen Feldskov fra
PTV og til højre premierministeren.
Hanneke Spijkers

kraft bag udviklingen - og
det er formodentlig årsagen
til, at Philishave længe har
været world-wide markedsleder indenfor elektriske barbermaskiner.
For at fejre jubilæet
introduceres en helt speciel
og eksklusiv jubilæumsmodel
(HS 930), som kun produceres i et begrænset antal. Teknisk er den identisk med den
nuværende HS 920 - forskellen ligger i farven: en mørk

glød af valnøddetræ, som giver et eksklusivt og helt unikt
præg. Med shaveren følger et
lækkert rejseetui samt en ledning til opladning i bilen.
I Danmark er det planen
at sælge 4000 stk. af jubilæumsmodellen. Der indrykkes
en tema-annonce i Euroman
og i fagbladene Isenkrambranchen og HvidevareNyt.
Til butikkerne er der udarbejdet specielt salgsmateriale, der
også fokuserer på jubilæet.
Lars jørgensen
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Den Digitale Æra på Nationalmuseet
Den 20. januar afholdt vi
i Philips Medico AlS et symposium på Nationalmuseet
for en udvalgt kreds af vore
kunder. Det var fortrinsvis
forvaltningschefer
og politikere med arbejdsområde
inden for sygehusvæsenet samt
sygehuschefer - alle med
partnere - der var inviterede.
Ideen med symposiet var
at informere betydende beslutningstagere om de store
fremskridt inden for digital. teknologi, som præger dette
årti.
.
Godt og 'yel 100 mennesker deltog i'den spændende
dag, som startede kl. 12.00
med registrering og frokostbuffet. Herefter startede selve
symposiet, som blev afsluttet
med et foredrag om Det Ny
Nationalmuseum
ved museumschef Niels- Knud Liebgott
og efterfølgende rundvisning
i tre af Nationalmuseets
samlinger.
Blandt de øvrige foredragsholdere var Sønderjyllands
amtsborgmester
Kresten
Philipsen, professor ved Rigshospitalet Niels Egund og
professor ved U niversitetshospitalet i Utrecht F.W.
Zonneveld. Foredragene
havde alle temaer indenfor
medicoteknik og sygehusvæsen som f.eks. »Sygehusstrukturen og patientbehandlingen", »Ledelsen og det
patientfokuserede
sygehus" og
»Digitalisering af billederhvad bruges det til?".

Efter således at have hørt
om fremtiden hele eftermiddagen, blev dagen afsluttet i
storslåede, historiske rammer
i Nationalmuseets
festsal. Mtenens højdepunkt var en
halv times operette/musical
sange fremført af Susanne
Elmark og Bo Nanfred - som
begge har medvirket i bl.a.
Flagermusen og Les Miserables - til Leif Greibes akkompagnement.
Et er helt sikkert, at man
kommer til at høre mere til
dem!

Lone Friis

Fra de spændte øjeblikke inden gæsterne kommer:
Helle Overgaard lægger navneskiltene frem, mens Medicos direktør
Ole Ankær vender velkomsttalen i hjernen nok en gang.

Amtsborgmester Kresten Philipsen på talerstolen. At han var indbudt til at tale på symposiet, har ikke noget med hans efternavn at
gøre, skulle vi hilse og sige!

Susanne Elmark og Bo Nanfred underholdt om aftenen.
De sang så det rislede ned ad
ryggen - dem kommer vi helt
sikkert til at høre mere til!

Ole Ankær i flot selskab

Jan Timmer uddelte 16. marts koncernens fornemme kvalitetspris Philips Quality Leadership Award
ved en festlighed i Eindhoven. Direktør Ole Ankær fra Philips Medico A/S var blandt modtagerne, som
alle fik prisen for deres aktive lederskab ved implementeringen af Philips Quality. På billedet ses Ole
Ankær som -numrner to fra venstre - Jan Timmer står bagest.
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Vandt en tur til Holland!
»Det er en af de bedste oplevelser, jeg længe har haft!«
sagde Peter Holm, da han efter et par begivenhedsrige
dage i Holland atter vendte
hjem til Silkeborg.
I forbindelse med en kampagne til landbruget og
restaurationsbranchen i efter-

året udskrev Philips Cornrnunication & Security Systems
en konkurrence blandt el-installatører.
Konkurrencen gik ud på at
fremkomme med et godt
salgsargument for TV-overvågning - specielt inden for

Vinderen Peter Holm - til venstre - på caft i Eindhoven i selskab
med Helle Bencke og Peter Ulrik Andersen fra Philips.

landbruget og restaurationsbranchen.
Vinderen blev Peter Holm
fra Silkeborg, der havde taget
højde for to vigtige elementer
i sit budskab til landmanden:
økonomi og sikkerhed i staldene. Peter Holm vandt derfor en rejse til Holland.

Turen gik bl.a. til fabrikken,
hvor Philips observations systemer bliver til- samt til det
imponerende Philips Lighting
Center. Herudover frokost på
PSV Stadion samt et besøg og
rundvisning i udstillingscenteret Evoluon.
Helle Bencke

Der ventes på Cityhopperen til Amsterdam

Philips CSS på udstilling i Oden,se
På fagmessen for sikring
og sikkerhed den 4. - 6. april
i Odense var Philips Comrnunication & Security Systems
(CSS) repræsenteret med professionelt udstyr inden for
TV-overvågning og adgangskontrol.
På trods af et lidt ringe besøgstal på denne fagmesse tiltrak Philips-standen mange
interesserede kunder. Specielt
vore systemer inden for TVovervågning kunne få folk til
at stoppe op. Her var da også

overvågningssystemer til dækning af stort set alle behov ligefra overvågning i små butikker og private hjem til
overvågning af havne, tunneller, stadions o. s. v.
På adgangskontrol-siden
var der heller ikke mangel på
interesse - og vi forventer og
håber nu på at kunne se frem
til et positivt økonomisk
resultat af vor deltagelse
i Odense.
Helle Bencke

Interesserede besøgende på Philips' stand i Odense

TV-overvågning

- ogprint af>iforbryder« med signalement
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Tre
jubilæer
i Philips
Lys AIS:

Ingeniør Sven Brorsen
,fra Philips Lys fejrede l. marts
sit 25-års jub,ilæum ved en
reception i ,Varna Palæet
i Arhus. Her overrækker
K W Nielsen - til højre firmaets gave tiljubilaren.
I baggrunden skimtes en del
af det festlige gavebord.

Mange
takker
Hjertelig tak til alle, som
var med til at gøre min 40 års
jubilæumsdag i Philips Lys
A/S til en festlig og fornøjelig
dag for mig og min familie.
T usind tak for gaverne!
Willy Elkjær

Hjertelig tak til alle jer, der
var med til at gøre min sidste
dag som arbejdsbi så festlig.
Tak for dejlige gaver, som for
altid vil minde mig om de gode kolleger, jeg har haft gennem 34 gode år hos Philips.
Ena Henriksen

,I,

-e-

"'I'

Tak for en dejlig jubilæumsdag. Tak for de mange
hilsner og gaver. Det blev en
uforglemmelig dag!
Sven Brorsen

,I,

-e-

"'I'

Pia Øster, Philips Lys, fejrede fredag den 13. januar sit 25 års jubilæum.
Efter en fornøjelig morgenkaffe-komsammen hos Pia, ankommer jubilaren ogfamilie her til Philips.
Det blev en munter dag med reception, frokost på Dragør Strandhotel og mange gode gaver
bl.a. en video, guLdhalskæde og ørenringe.

Hjertelig tak til alle, der
var med til at gøre min sidste
arbejdsdag hos Philips så festlig. T ak for de dejlige gaver
og de mange gode år, vi har
haft sammen!
Bente Rønne

]

,I,

)

-e-

"'I'

Planning Officer Willy Elkjær, Philips Lys, fejrede fredag den 3. marts sit 40 års jubilæum.
På billedet sesjubilaren sammen med sin kone Connie og datteren Henriette - flankeret af Ole Nielsen
til uenstre i billedet ogJon Nancke til højre.
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Hjertelig tak til medarbejderne i Philips Danmark AIS
for venlig deltagelse ved min
elskede hustru Kirsten Christensens bisættelse.
En varm og dybfølt tak for
besøg, hilsner, blomster og
anden betænksomhed under
Kirstens sygdom.
På familiens vegne,
Jørgen Christensen

1J

Philips i Baltikum masser af muligheder - masser af problemer
Philips' afdelinger i Estland, Letland og Litauen hører temmelig sikkert til den
mindst kendte del af den nordiske organisation. Selv vidste
jeg ikke meget mere, end at
de eksisterede, før jeg fik til
opgave at give en introduktion til Philips for medarbejderne i de tre lande.
Det havde vist sig, at de
lokale Philips-folks viden om
koncernen gennemgående var
ret sporadisk. Det skulle jeg
så - sammen med min finske
kollega Rirva-Liisa Taskinen prøve at gøre noget ved på en
tre-dages rundrejse i slutningen af februar.
Vi brugte en dag i hvert
land og blev ledsaget af den
lokale Philips-chef Esko jokinen, som er finne og har en
god bid af æren for at have
bygget de tre organisationer
op til, hvad de er i dag: ca. 20
medarbejdere i Estland,
15 i Letland og 10 i Litauen.
Specielle øst-problemer
Det var i hvert fald mandtallene for to måneder siden,
for udviklingen går hurtigt,
og jeg blev imponeret over
den ukuelighed og energi, de
lokale folk lægger for dagen
i den daglige kamp for at befæste og udvide Philips' position. Blandt deres daglige besværligheder er hyppige indbrudsforsøg, trusler fra lokale
gangsterbander - »beskyttelsespenge« er velkendte derovre - et langsommeligt bu-

reaukrati og illegal parallelimport. Altsammen problemer, som desværre er almindelige i de nye demokratier
mod øst, og som de forhåbentlig rar styr på efterhånden.
Alle PD' er repræsenteret
Selvom organisationerne
er små, er stort set alle Philips' produktdivisioner repræsenteret i hvert land, takket
være flittig arbejdsdeling mellem kollegerne. Og vi kan
sagtens være både kollegerne
og lokaliteterne bekendt.
Kontrasten mellem de pæne
Philips-kontorer og resten af
bygningerne, de ligger i, er
slående, for alt byggeri som er
mere end et par år gammelt
virker nusset og nedslidt.
Det var en stor tilfredsstillelse for mig at være med til
at udbrede kendskabet til
koncernen, og derved give et
lille bidrag til at udvide Philips mod øst. Og selve ruren
var en speciel oplevelse, som
fik mig til at tænke på turnerende musikere: »Hvordan
mon lokalerne og publikum
vil være i den næste by?«
Et godt publikum
De var heldigvis imødekommende og stillede masser
af spørgsmål undervejs i vores
program, som bl.a. dækkede
emner som koncernens historie, produkter og nøgletal,
Centurion og The Philips
Way. Til det sidste tema hav-

de jeg planlagt et gruppearbejde og var lidt nervøs for,
hvordan det mon ville gå:
Ville de være aktive? Kunne
jeg få nogen af dem lokket op

til overheaden? Det gik heldigvis som det skulle, hvad
der viser, at jeg også selv lærte
noget af turen ...
fannik Bo Rasmussen

Gruppearbejde i Estland. Opgaven lød "På hvilke punkter lever vi
op til The Philips Way - og hvor kan vi blive bedre?« Til venstre
sidder den lederen af de tre baltiske organisationer, Esko fokinen.

I Riga havde de lokale Philips-folk en udstilling af lysprodukter og
et par seminarer for fayfolk om belysning i gang, netop som vi var
der - og det ville vi seTvfølgelig se. Fra venstre Ritua-Llisa Taskinen
med ryggen til, Esko fokinen og Nils Polis fra Philips i Letland.

Et udsnit af Philips' medarbejdere i Litauen. De fremmedartede forhold blev også understreget af et vejskilt, som fortalte,
at der var 189 km til Minsk.
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Philips igen foran på lysområdet
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Minilysstofrørene fra Philips er kun 16 mm i diameter - eller 40 procent tyndere end normale rør, og de erfem cm kortere, hviLket giver
større fleksibiLitet for designere til at fremstille nye spændende former for armaturer.
I de seneste år har teknikere på Philips-laboratorierne
arbejdet på at udvikle et nyt
energibesparende system til
almindelig belysning. Der er
først og fremmest fokuseret
på kontorer, butikker og industri. Koncernen arbejder
meget energisk på at gøre det
til en verdensstandard. Første
gang, det blev vist offentligt,
var på Hannaver Messen i
Tyskland fra 3. til 8. april.
Systemet har mange fortrin for slutbrugerne i form af
høj lyskvalitet, fleksibilitet og
muligheden for at tænke i nye
spændende baner, når det
gælder armaturdesign. At systemet udnytter energien
mere effektivt, medfører lavere driftsomkostninger, lysdivisionen er overbevist om,
at det nye system med de
tynde rør og elektroniske højfrekvens-komponenter vil
tage markedet med storm.
Systemet
Det nye Philips-system består af et lysstofrør med en
diameter på kun 16 mm sam t
elektroniske højfrekvenskomponenter. Lysstofrøret er
således 40 pro<;:enttyndere
end det traditionelle lysstofrør
på 26 mm. Det er tillige 5 cm
kortere end de nuværende 18,
36 og 58 watt lysstofrør og
passer derfor bedre til vore
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standardiserede loftmoduler.
Det giver tillige armaturdesignere større frihed til at
skabe spændende armaturer
og konstruere belysningssystemer, som er tilpassede
brugernes behov.
Lave driftsomkostninger
Et belysningsanlæg med
det nye system udnytter energien mere effektivt. Driftsomkostningerne bliver derfor betydeligt lavere end for systemer, der anvendes i dag. Til
en god belysning på et kontor

med 500 lux kræves 20 procent mindre energi - takket
være de energibesparende
elektroniske komponenter.
Skånsomt mod miljøet
Udover at systemet bruger
betydeligt mindre energi, er
det skånsomt mod miljøet på
flere andre områder. Fordi
minilysstofrørene er meget
mindre, går der mindre materialer og energi til selve fremstillingen. Og det samme gælder for fremstillingen af armaturer.

Desuden har minilysstofrøret samme fordele som det
TLD Primær Ny Generation
lysstofrør, der for nylig blev
introduceret herhjemme. Det
har et meget ensartet lysniveau i hele driftstiden, og
kviksølvindholdet er reduceret med 80 procent i forhold
til tidligere. Det er virkelig et
lys af høj kvalitet og med god
farvegengivelse. Både minilysstofrøret og Ny Generation
lysstofrøret beholder den gode kvalitet meget længere end
andre lysstofrør.

Bj

Det skrev vi for - 60 år siden:
Hvor Frygten for Lynnedslag er tilstede, vil dog alle
tekniske Argumenter, der
udelukkende tager Hensyn til
bedre Modtagning, falde til
Jorden. Kunden vil maaske
indvende, at han finder, at
Højantennen er uskøn - han
vil maaske sige, at han normalt kun vil lytte til Lokalstationen og derfor ikke vil sætte
sig i Udgifter til Lufranrennen, eller han vil finde andre
Motiver for at unddrage sig
det aktuelle Problem. Kun eet
Argument vil han ikke fremføre: Frygten for Lynfaren.

Thi selvom denne er
Hovedaarsagen til hans Vægring, vil han ikke have Mod
til aabent at erklære dette.

- 40 år siden:
Festlig indvielse af Philips
nye Fabrik (Senere kaldet
Halskov). Den nye Bygning,
der indeholder metalvarefabrik, grammofonplade-presseri og P.G.I. er nu taget i
brug og blev officielt indviet
ved to festlige sammenkomster.

Redigeret af Lena Tolstrup

- 25 år siden:
Det stigende salg af Philips
køleskabe og vaskemaskiner
har gjort det naturligt, at den
dermed forbundne forbrugerservice - som hidtil er blevet
udført af forskellige servicestøttepunkter - nu i visse dele
af landet overtages af Repax.

- IOår siden:
De specielle »Philips-penge«, som bruges til betaling
i kantinerne afskaffes, så du
i stedet skal bruge rigtige penge, når du køber mad og drikkevarer i kantinerne.
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Koncern-nyt

Tre udnævnelser
i Philips Lys AIS:

Willy Goldby, adm. direktør
for Philips Danmark AIS,
har fra l. april desuden
overtaget ansvaret for
koncernens lysaktiviteter
i Norden.

Mogens Been, civilingeniør og
chef for udvikling, produktion
og afiætning af belysningsarmaturer, er udnævnt til direktør
i Philips Lys AIS med ansvar
for selskabets daglige ledelse.

Snart kan de, der har besøgt Philips' permanente udstilling i Evoluon i Eindhoven, fa en hurtig og billig rur
tilbage for at genkalde sig
indtrykkene. Philips Corporate Design er ved at lave en
Cfr-i-disc kaldet Souvenir,
som simulerer en flyvetur
rundt om Evoluon - både
udenfor og indendørs. Meningen er, at man i sit eget
tempo kan opsuge indtrykkene og informationerne fra
udstillingen.

Per [uul Ulrich, projektansvarligfor back-office-funktionen,
overtager tillige controllerfunktionen for de nordiske .belysningsaktiviteter og udnævnes
til Finance and Accounting
Manager.

Philips i Indien har ikke
mindre end 8.600 medarbejdere og ni fabrikker, som alle
er ISO 900 l-certificerede.
Den indiske organisation er
nu efter årevis med underskud på vej tilbage til de sorte
tal, bl.a. hjulpet på vej af et
program for øget kundeorientering med »1 run Philips«
som slogan for alle medarbejderne.

Customer Day 1996
er nu blevet fastlagt, og det bliver 15. januar 1996.
Vi kommer selvfølgelig tilbage med mere herom senere foreløbig kan vi notere os, at der er 258 dage til...

Set og Hørt
I Spanien reklamerer denne kæmpeplakat for vores
energisparelamper: »Sparer
80% energi. Holder l O gange
længere.« Plakaten sidder på
Philips' spanske hovedkvarter
i Madrid og har en størrelse
på 24 x 30 meter!

ved Helle Bencke

Fiskekvoten opbrugt!
I kantinen:
T o står overfor hinanden ved buffeten. Den ene til den anden: »Øv, der er aldrig nogen fiskefileter tilbage, når jeg kommer!«

Den anden: »Det skal du sgu' ikke være ked af. Den har kørt
længere end den har svørnrner!«

.r'---------------

f

Forbeholdt gæster???
Cusromer Day fik mange følger. Selv containeren i gården
blev gjort kundeorienteret og er nu - ifølge skiltet bagved - forbeholdt gæster.

Dear Sir. How are you!
And howare your business!
Sådan indleder Taiwan-firmaet »Longitud Co., Ltd.« et
høfligt brev, hvor de foreslår
os at forhandle deres vækkeure. Som billedet viser, er designet helt unikt. Brevet slutter således:
For we are sincerely want
ro do business with you,
enclosed the letter, we send
you our new catalogue for
your reference. But we sure
that your prompt action will
bring you more profirs.
Yours faithfully, Tony Lee.

Philips er nu igen blandt
verdens l O største leverandører af halvlederkomponenter.
I 1994 overhalede vi Matsushita og IBM og sprang dermed ro pladser op på listen
fra en tolvteplads, rapporterer
det amerikanske markedsanalysefirma Dataquesr.
Philips Media udsender i
disse måneder over 30 CD-iprogrammer til markederne
i Hong Kong og Kina. Det
drejer sig bl.a. om amerikanske og europæiske film, som
i denne CD-i version har lydspor på kinesisk, koreansk og
engelsk.
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Nye ansigter
i Philips

Jens Winkel er l. februar startet som servicetekniker i Philips Medico A/S i Århus.

Torben Lynnerup er 1. december 1994
startet som servicetekniker i Philips Medico A/S
i Aalborg.

Jesper Crone er l. februar startet som ingeniør
hos Philips Navigation AIS.

Ejler Grosen Madsen er 1. december 1994
startet som salgschef
i Philips Elektronik Systemer A/S.

Jesper Dahl Kristensen er l. februar startet som
økonomichef i Philips TV Test Equipment AIS.

Winnie Pedersen er 1. december 1994
startet som systemkonsulent i Origin/C&P.

Torben Birkebæk er l. marts startet som servicetekniker i Philips Medico A/S i København.

Søren Charles Larsen er l. december 1994
startet som systemkonsulent i Origin/C&P.

Lars Jørgensen er l. marts startet som marketingchef i Philips Elapparat A/S.

Niels Jost Jensen er 1. januar startet
som produktchef i Philips Lys A/S.

Michael 0stermand er l. marts startet
som produet support engineer
i Philips Components A/S.

Lars Raun Hansen er l. januar startet
som assistent i Philips Lys AIS.

Jan Becker Hansen er 1. april startet '
som udviklingsingeniør i Philips Lys A/S,
Armaturmonteringen.

Martin Truedsson er 1. januar startet
som speditør i Philips Navigation A/S.

Torben Jensen er l. april startet som salgschef
i Philips Elektronik Systemer A/S.

Per Underlien er l. januar startet som servicetekniker i Philips Medico A/S i Århus.

Rune Ib Petersen er l. april startet
som specialarbejder i Philips Navigation A/S.

Louise Brixensen er 16. januar startet
som sekretær i Lighting Back Office.

Thomas Schnegelsberg er l. april startet
som key account manager
i Philips Consumer Electronics.

Uffe Rud Hansen er l. februar startet
som EDI-konsulent i Origin/C&P.

Kenneth Sørensen er l. april startet
som servicetekniker i Philips Navigation AIS.

Torben Vinther er l. februar startet som servicetekniker i Philips Medico AIS i Århus.

Michael Scott Walters er l. april startet
som systems controller i Lighting Back Office.

