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Eaton – Moeller Tour
Série technických škole-

ní pro projektanty a elektro-
techniky, kterou pravidelně 
na podzim pořádá společnost 
Moeller, se již stala dobrou 
tradicí. Letos poprvé se spo-
lečnost představí v nových 
barvách a s novým logem, 
protože se začleňuje do struk-
tur nového vlastníka, společ-
nosti Eaton Corporation. Díky 
spojení se společností Eaton 
je možné představit zájem-
cům rozšířenou škálu výrob-
ků, např. záložní zdroje UPS, 
přípojnicové systémy nebo 
rozváděče pro vysoké napětí 
s „čistou“ vakuovou technolo-
gií. I tentokrát se vydají pro-
duktoví manažeři do regionů, 
aby přinesli podrobné infor-
mace o stěžejních produktech 
a představili novinky. Letošní 
Eaton – Moeller Tour proběh-
ne již tradičně v září a říjnu, 
celkem ve dvanácti městech České republiky.

Mezi hlavní témata letošní Eaton – Moeller 
Tour budou zařazeny nové designy vypí-
načů pro klasickou i bezdrátovou elektroin-
stalaci a měniče frekvence pro různé aplika-
ce. Mezi nově představené výrobkové sku-
piny budou letos patřit záložní zdroje UPS, 
přípojnicové systémy až do 6 300 A či vy-
sokonapěťové rozváděče s vakuovou tech-
nologií.

Technická školení jsou zdarma a budou 
probíhat vždy od 8.30 do 14.00 h. Na zá-
věr školení proběhne losování o hodnotné 
ceny (digitální fotorámeček, pivní sada, UPS, 
přepěťová ochrana). Technickým garantem 
akce jsou společnosti Moeller Elektrotechni-
ka a Eaton Electric, organizačním garantem 
je Moeller Elektrotechnika.

Společnosti Moeller Elektrotechnika a Ea-
ton Electric srdečně zvou všechny zájemce na 

letošní Eaton – Moeller Tour v novém kabátě. 
Více informací a přihlášky na internetové ad-
rese: http://www.moeller.cz/tour

Eaton – Moeller Tour 2009

Termín konání Místo konání
22.	září Ostrava
23.	září Olomouc
24.	září Zlín
30.	září Brno
1.	října Jihlava
6.	října Praha
7.	října Most
8.	října Liberec
13.	října Karlovy	Vary
14.	října Plzeň
15.	října České	Budějovice
20.	října Praha
21.	října Hradec	králové

Obr. 1. Ing. Slavata představuje novou verze programu M-Profil

Obr. 2. Účastníci tour se zájmem sledují přednášky produkto-
vých manažerů Moeller

Obr. 3. Losování tomboly na závěr školení

moeller Elektrotechnika, s. r. o.
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   Extraligový hokejový klub z Pardu-

bic mění jméno. Společnost Moeller Elek-
trotechnika, dlouholetý generální partner 
extraligového týmu HC Moeller Pardubice, 
zahájila v roce 2008 integraci do struktur 
svého nového vlastníka, společnosti Eaton 
Corporation. Nyní, v souladu se začleňo-
váním generálního sponzora pod značku 
Eaton, mění své jméno i pardubický extra-
ligový klub. Do nové sezóny naskočí hrá-
či již pod názvem HC Eaton Pardubice. 
Společnost Moeller Elektrotechnika, před-
ní výrobce elektroinstalačních přístrojů pro 
domovní a průmyslové aplikace, je gene-
rálním partnerem východočeského extrali-
gového klubu již od roku 2003. Výsledkem 
tohoto dlouhodobého a úspěšného partner-
ství byl mimo jiné i zisk mistrovského titu-
lu v sezóně 2004/2005. Společnost Moeller 
Elektrotechnika bude v roli generálního 
partnera pardubického klubu vystupovat 
na základě platných smluv minimálně dal-
ší dvě sezóny.

„Naše společnost prochází nyní obdo-
bím, kdy – řečeno hokejovou terminolo-
gií – oblékáme nový dres,“ vysvětluje Vla-
dislav Náhlík, jednatel společnosti Moeller 
Elektrotechnika. „Naše produktová portfo-
lia se skvěle doplňují,“ říká Vladislav Náh-
lík. „Tímto spojením se společnosti Eaton-
Moeller otevírají možnosti oslovení nových 
zákaznických trhů. Naší snahou je využít 
synergického efektu a prosazovat celosvěto-

vě jednu silnou značku Eaton,“ vysvětluje 
změnu názvu Moeller na Eaton Vladislav 
Náhlík. 

„Spolupráce s pardubickým hokejem je 
jednou z našich klíčových marketingových 
aktivit, s jejímiž výsledky jsme opravdu spo-
kojeni,“ vysvětluje Michael Reiner, mana-
žer marketingu a PR společnosti Moeller. 
„Spojení se silným extraligovým klubem 
je pro nás dlouhodobě klíčovým nástrojem 
pro budování značky a neocenitelnou služ-
bu nám prokazuje také při komunikaci inte-
grace společností Eaton a Moeller,“ dodá-
vá Reiner.

Generální manažer pardubického ho-
kejového klubu Zbyněk Kusý k přejmeno-
vání z HC Moeller na HC Eaton dodává: 
„Velmi si vážíme tohoto dlouhodobého 
a trvalého partnerství a jsme rádi, že spo-
lečnosti Moeller můžeme s komunikací 
nového názvu takto pomoci. Věřím, že fa-
noušci i hokejová veřejnost brzy vezmou 
nový název HC Eaton Pardubice za své.“  




