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Gondoskodás a munkatársakról: 

Működés: 

Minden munkahelyet megtartunk – ez az alap, amelyből kiindulunk.  

Szabadságokkal, munkaidőkerettel, a júniustól 50%-os munkaidő-csökkentéssel gazdálkodva tartjuk 
egyensúlyban a működést. Bértámogatási pályázattal bérkiegészítést szerzünk.  

A Magyar Bútorgyártás és Bútorforgalmazás Jövőjéért Polgári Jogi 
Társaság egyik alapítójaként kezdeményezőleg képviseljük ágazatunk 
érdekeit a munkahelymegtartást és gazdaság újraindítást célzó a 
kormányzati akcióterveinek alakításában.                                                         

Egyszeri bértámogatást adunk a munkaidő és munkabér csökkentés 
miatti jövedelem pótlására, amit a szolidaritás jegyében egyenlő 
mértékben osztunk, szét nem a bérek, hanem a munkaidő arányában. 

A szokásos munkákon túlmenő, karbantartási, rendrakási feladatokat írtunk össze, amelyek elvégzésére 
önként lehet jelentkezni. 

Nemcsak saját telephelyünkön, hanem annak környezetében is rendszeresen összegyűjtjük a szétszórt 
szemetet. 

A 60 évnél idősebb, koruknál fogva a fertőzéstől fokozottan veszélyeztetett munkatársakat a kockázatuk 
csökkentése érdekében április végéig szabadságoltuk. Miután visszatértek, továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítunk védelmükre. 

Home-office-t, otthonról végzett munkát biztosítunk, illetve bővítettük az így 
munkát végzők körét, és az ilyen munkavégzés arányát. Ennek hatékonysága 
ugyan gyakran kérdéses, de ilyen módon több kisgyermekes anyuka meg tudja 
oldani a gyermeke felügyeletét, tanítását (nagyobb) bér kiesés, ill. a 
szabadságkeret kimerítése nélkül.  

 

 

Megelőzés:  

Dolgozói tájékoztatókat tartunk 2020-03-11-től hetente, a bizonytalanság és abból fakadó félelmek 
eloszlatására. 

Kézfertőtlenítőt, maszkokat, alap egészségvédelmi tájékoztatókat biztosítunk.  

Március közepe óta magunk gondoskodunk a takarításról, 65+ korú takarítónőnk védelme érdekében. 

A munkába járás a járvány szigorított időszakban külön autókkal történik. 

Az irodai környezetünkbe érkező partnereinkkel, szállítóinkkal külső helyszínen, illetve védőfelszerelés 
használata mellett folytatunk személyes ügyintézést. 

 

 

 



  

 

Gondoskodás partnerekről - Plusz szolgáltatások, promók 

A 45 féle szolgáltatásunkat, melyeket idehaza szektorunkban a viszonteladó partnereknek javarészben csak 
az Antares nyújt, kiegészítettük 2x2 új, covid járvány idején releváns szolgáltatással. 

➢ Értékhatárra tekintet nélkül díjmentesen kiszállítjuk áruinkat a viszonteladó telephelyére 
túrajáratainkkal, vagy 

➢ Viszonteladónk helyett és nevében a vásárló (felhasználó) címére kiszállíttatjuk akár az 1 db-os 
tételeket, átvállalva a futár költségének kb. 50%-át!  

➢ Soft seating termékeket gyártó vajdasági üzemünk munkahelyeinek védelmét 
célozva az ott készülő fotelek, kanapék árát 20-25%-kal leszállítottuk 3 hónapig. 

➢ Mennyiségi kedvezményt adunk, 3 vagy 5 darab vásárlásakor!  

➢ Mindössze 1 Euróért 1 évvel több garanciát kínálunk jelenleg akcióban 
lévő termékeinkre. Ez a felhasználónak nagyobb biztonságérzet, a 
viszonteladónak egy értékesítési érvvel több! 

➢ xx%-kal növeltük a viszonteladók rendelkezésére bocsátott termékfotók mennyiségét, evvel is 
támogatva az online térbe visszaszorult kereskedőink értékesítését. 


