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FORHANDLERNES
S-LAGERET I-

I AFTEN: KUNSTFORENINGEN

I aften (25. april) kl. 20 mødes kunstfor-
eningens medlemmer til den årlige general-
forsamling, hvor også bortlodningen af de
indkøbte kunstværker foretages.
Generalforsamlingen holdes i foredragssalen
på Industrigården. Her vil formanden for
Statens Kunstfond, Preben Wilmann, for-
tælle om kunstfondens arbejde.

SUPERMARKED
LEMBERGGADE

Et eksperiment, som Repax og Philips Radio
startede for næsten fem år siden, er nu et
godt aktiv i de to selskabers kundebetjening

Selvbetjening indføres på bestandig flere områder. Philips var det første selskab i radio-
branchen, der tog denne salgsform i anvendelse. Og det var åbenbart en god ide.
Der sker noget hele tiden på S-lageret. Den dag, "Philiskopet" aflagde besøg, var der end-
da ekstra livligt ..•

I 1950'erne benyttedes bygningen i Nurn-
berggade som lager for Philips Grammofon
Industri. På lageret var der også stikprøve-
kontrol af grammofonpladerne, og mange
hundrede gange har tonerne af "Den gamle
gartners sang", "River Kwai March" og ad-

--skillige "andre -succes'er lydt uii- over tem-
berggade.
Da vi på den sidste hverdag i marts kørte
ind i den lille gade, var det ikke let at finde
en parkeringsplads. Der var trængsel af
"rugbrød" med kendte firmanavne på. Melo-
dien havde nu en anden lyd. Det var ikke
Gustav Wincklers sang, nej, det var kasse-
apparaternes muntre klingen. Det var ikke
en grammofon-motor, der styrede teknikken,
men S-Iagerets daglige leder, Leif Rasmus-
sen, der trykkede på kasseapparatets knap-
per. Det var den travleste dag, han hidtil
havde oplevet. Arsagen?
Når dørene næste dag åbnedes, var der lagt
yderligere 2'12 % moms oven i varens pris.

Selvbetjening = høflig betjening
Idet vi begyndte at gå rundt i butikken, blev
vi spurgt, om vi havde et S-Iagerkort. Det
havde vi ikke, og vi fik at vide, at uden det
kan vi intet købe. Vi affandt os med det,
men tog alligevel for sjovs skyld en vogn og
kørte i pilens retning, ned forbi radiorør,
højttalere, komponenter, transistorer og bil-
ledrør, og på vejen op så vi det meste af
Philips Radio's program i grammofoner,
båndoptagere, radio og TV. Selvet farve-TV
var tilsluttet, så man kunne se programmet,
hvis der altså havde været et ....
Mens vi vandrer omkring, fylder mænd i hvi-
de kitler deres kurve op med radiorør og lyd-
bånd, og TV-modtagere bliver båret ud til
varevognene. Der kommer også apparater
ind til reparation. De bliver båret hen til en
skranke og afleveret til Jørgen Jørgensen.
Han skriver kort på disse apparater, og der-
på forsvinder de ud på værkstedet.

Der er travlt, ind imellem ringer telefonen,
men næsten uafbrudt lyder kasseapparatets
klemten. Det er nu rart at tænke på, at der
kommer kontanter i kassen.

S-lageret er kommet for at blive
Vi blev i rigtig godt humør af at gå rundt
dernede, og da vi havde set nok, besøgte vi
E. Frydendall, der som kommerciel chef for
Repax tillige har ansvaret for S-lageret. Vi
stillede spørgsmål til ham og til B. Gøtz, der
er den daglige leder af salgsafdelingen i Re-
pax.
- Hvordan kom De på ideen?
- Man må jo hele tiden have øjnene åbne
for nye måder at sælge vore produkter på.
Vi gik i begyndelsen af 60'erne og tænkte
på selvbetjening, og da lokalerne tilbød sig,
startede vi den 6. juni 1963 som et eksperi-
ment. Det er det ikke mere. S-lageret er
kommet for at blive.

(fortsættes side 2)

Et vue ned gennem S-lageret, hvor radiorør, komponenter, lydbånd, batterier og mange andre artikler
ligger prismærkede og venter på, at kunderne skal komme og betjene sig selv.

Repax' og Philips Radio's selvbetjeningslager i Lemberggade. Da S-lageret åbnede for fem år siden,
kiggede man mange gange om dagen hen ad gaden og håbede på kundebesøg. Nu er der ofte - specielt
midt på dagen - trængsel foran og på S-lageret.
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S-LAGERET (fortsat fra side 1)

- Vi lagde mærke til, at radiorør var place-
ret fra den ene ende af lokalet til den an-
den.
- Ved opbygningen af S-lageret tog VI I me-
get vid udstrækning hensyn til de erfaringer,
andre selvbetjeningsforretninger havde gjort.
Både Irma og HB har været studieobjekter
for os. Der, såvel som hos os, ligger nød-
vendighedsartiklerne fordelt gennem hele
lokalet. Ind imellem putter vi de varer, det
er muligt at skabe ekstra salg med.
- Hvorfor ulejliger kunderne sig herud?
- Fordi de får den høfligst mulige betjening
- nemlig selvbetjening. Nå, spøg til side,
det er en nem måde at handle på, og kun-
derne får også en vis kompensation for den
ulejlighed, de påtager sig. Yderligere tror vi,
at mange mindre forhandlere og teknikere
holder af at komme hjemmefra et par timer
en gang imellem.
- Har De også et "ugens tilbud"?
- Nej, helt regelmæssigt har vi det ikke,
men det hænder af og til, at vi kommer med
et special-tilbud. Det er som regel varegrup-
per, der udgår, som realiseres til en favora-
bel pris. Det sætter kunderne stor pris på.
- Vi så, at der også lå varer fra Philips EI-
apparat.
- Vort oprindelige varesortiment er blevet
udvidet betydeligt, og det er egentlig kunde-
kredsen, der i så henseende er retningsgi-
vende. De seneste tilføjelser er lamper (eI-
ler pærer) og så de nævnte Elapparat-varer,
hvilket vil sige Philishave og øvrige person-
lig-pie je-produ kter.

"Mund-til-mund"-metoden
gjorde S-lageret kendt
- Indleveringen af reparationer flyttedes til
S-lageret. Gav det flere kunder?
- Flytningen betød for Repax det glædelige,
at vi fik en adresse og et "ansigt" udadtil,
og for S-lageret betød det en stigning i be-
søget på 25 %. Omsætningsstigningen ligger
på de service-betonede varer, mens det for
Radio/TV ligger ret konstant.
- Er der slået på stortromme for S-lageret?
- Det er fortrinsvis "mund-til-mund"-meto-
den, der har gjort S-lageret kendt. Averte-
ringen har ikke spillet nogen afgørende rolle,
og det har indtil nu ikke været nødvendigt
at finde på nye metoder til at gøre S-lageret
kendt.
- Findes der tilsvarende S-lagre andre ste-
der i verden?
- Vort var det første i Europa, og det har

betydet, at vi har været studie-objekt for
mange udenlandske Philips-selskaber. I Sve-
rige findes der nu S-lagre i ni byer, og bå-
de Frankrig og Belgien har startet aktiviteten
på samme felt. Også i en række afrikanske
stater har denne salgsform vundet indpas.
Idet vi passerer S-lageret på vej hjem, mø-
der vi en fornøjet Leif Rasmussen. Det var
blevet til en rekorddag, både hvad besøg
og omsætning angik.
Ja, der er ingen tvivl om det: Supermarke-
det for forhandlere er kommet for at blive.

~_::.:.:..
Jørgen Jørgensen ved kasseapparatet er i færd
med at udregne momsen af det viste beløb, mens
Leif Rasmussen taler med kunderne på S-lageret.

INFORMATION OM ÅRET 1967
Forinden driftsregnskab og status for Philips Industri og Handels A/S for året 1967 med
de dertil hørende kommentarer blev offentliggjort i dagspressen den 29. marts, var der af-
holdt informationsmøder inden for de forskellige grene af selskabet, således at alle med-
arbejdere havde haft lejlighed til at gøre sig bekendt med årets forløb og stille spørgsmål
med hensyn til dets resultater.

For samarbejdsudvalgenes faste medlemmer og suppleanter afholdtes onsdag den 27. marts et fælles
informationsmøde på Industrigården, hvor direktionen var vært. Direktør S. A. Windelin oplæste beret-
ningen, og direktør Max Poulsen gennemgik regnskabet, hvorefter spørgsmål besvaredes.

Funktionærerne på Jenagade-området var inviteret til informationsmøde tirsdag den 26. marts. Her
gennemgik Hans H. Olsen regnskabet, mens C. Hermann berettede om produktion og beskæftigelse, og
J. Skelbæk kommenterede salget for Philips Radio, Philips Elapparat og Repax.

For medarbejderne på Industrigården blev beretningen oplæst af H. Bertelsen ved informationsmødet
tirsdag den 26. marts i foredragssalen, hvor også regnskabet blev gennemgået.

I Miniwatt var medarbejderne samlede til informationsmøde onsdag den
Dybdal årsberetningen og gennemgik regnskabet.

marts. Her oplæste E.



Salgschef Nahit Pakel (til venstre) fra Philips i
Tyrkiet i Philips Radio's demonstrationslokale
sammen med sales promotion-chefen, Allan Fre-
deriksen.

BESØG FRA TYRKIET
Salgschef Nahit Pakel fra Philips i Tyrkiet
har opholdt sig her i Danmark i tre uger for
at hente erfaringer fra et andet lands Phi-
Iips-o rganisation.
Det var Philips Radio og Philips Elapparat,
Nahit Pakel havde flest fælles interesser
med, men der blev også lejlighed til at stu-
dere en række andre områder og funktioner.

DØDSFALD
En samvittighedsfuld medarbejder i Dansk
Røntgen-Teknik A/S, maskinarbejder Carl Jo-
han Strube, døde søndag den 17. marts ef-
ter nogen tids sygdom i en alder af 63 år.
Carl Strube var ansat i DRT's Arhus-afdeling
i 36 år. I røntgenbranchens pionertid ydede
han en værdifuld indsats ved opbygningen af

__ specielle røntqenlgjer- og_ -atauxer. ...l1.9-b.§..n_
deltog indtil for få måneder siden i monte-
ringsarbejde på sygehusene.

PHILIPS-MUSIK TIL AIR FRANCE
Philips i Frankrig har netop sluttet aftale
med luftfartsselskabet "Air France" om leve-
ring af baggrundsmusik til selskabets 75 fly.
Programmet skræddersyes til "Air France"
af musik fra plademærkerne Philips, Fontana
og Mercury, og hver passager kan med ho-
vedtelefoner for ørerne vælge mellem syv
forskellige musik-programmer.

NYT LYDBAND UDEN BANDSUS
Det har hidtil ikke været muligt at få lyd-
bånd, der svarede til det høje kvalitets-
niveau, hvorpå båndoptagere i dag befinder
sig.
En nyudviklet type "High Fidelity Low Noise",
som Repax nu har lanceret herhjemme, brin-
ger imidlertid lydbåndets kvalitet et langt
skridt frem mod absolut støjfri gengivelse.
Problemet med de hidtil kendte bånd har
været, at musikken forvrængedes i visse
passager, og at der var sus på båndet. Dette
er nu klaret med det nye bånd, der adskiller
sig fra det traditionelle brune ved at have
en sort oxydbelægning, som er poleret. Det
giver en fuldstændig ren lydgengivelse, og
selv dæmpet musik kan nu høres uden bag-
grundsstøj eller båndsus - og uden forvræng-
ning.
Det traditionelle brune lydbånd udgår til for-
del for de nye "High Fidelity Low Noise"-
bånd, som vil ligge på næsten samme pris-
niveau som de tidligere typer.

SKELBÆKS JUBICÆUM
GAV PARKER1NGS-

, PROBLEMER
Hilsen fra Eindhoven: "De har vist, at inter-
national kontakt ikke behøver at kompliceres
af nationale forskelle"

Der var trængsel i mødelokale C i Jenagade
under receptionen for underdirektør J. Skel-
bæk mandag den 1. april.
Dagens 25-års jubilar er populær. Det viste
tilstrømningen af forhandlere og repræsen-
tanter for radio- og isenkræmmerbranchen
og af kolleger fra de øvrige Philips-selska-
ber, der sammen med medarbejderne fra
Philips Elapparat, Philips Radio og Repax
hyldede Skelbæk.
Så stor var tilstrømningen, at det næppe var
muligt at finde en parkeringsplads.

En adresse fra det hollandske moderselskab vi-
ses frem af John Winkelmann. Her læser jubila-
ren om sig selv: "De har vist Deres kolleger i
andre. lande, at international kontaktJkke behøver.c,
at kompliceres af nationale forskelle, og De har
gjort internationale møder konstruktive og opli-
vende." Fru Skelbæk lytter til Winkelmanns kom-
mentarer.

T. Meldal (til højre) overrækker gaven fra kolle-
ger og medarbejdere. Den bestod af en smalfilm-
fremviser og en perleskærm, et armbåndsur samt
en kurv med vin som begyndelsen til en lille vin-
kælder. Inden receptionen var slut, var der en
sådan mangfoldighed af flasker, at vinkælderen
ikke skal være så helt lille endda.

Fra forhandlerside gratulerede blandt andre TV-
Ringens bestyrelse, der her er repræsenteret af
direktør Ole Fredslund Pedersen (til venstre) og
radiohandler Alf Tessum, som underholder sig
med direktør P. Selig og J. Skelbæk.

- Når vi skuer ud over Deres gavebord, kan vi se,
at der er mange, der har tænkt på, at De skal
haye noget at hygge Dem med derhjemme, sagde
V. K. Nyberg, da han præsenterede personale-
foreningens gave. - Vi håber, at De både kan
hygge Dem og slappe af med denne trillebør,
som er vor gave.

TAK
Da det ikke har været mig muligt et takke
alle personligt, vil jeg gerne på denne måde
udtrykke min hjerteligste tak for den op-
mærksomhed og venlighed, der blev vist mig
ved mit 25-års jubilæum.

J. Skel bæk

Direktør S. A. Windelin, direktør B. Westerhuis, Pope, salgschef A. Thorsing, Pope, og direktør Max
Poulsen ved receptionen for J. Skelbæk.



HVERT FJERDE HJEM I USA HAR
FARVE-TV
Det amerikanske fjernsyns-selskab N.B.C.
oplyser, at 14 millioner amerikanske fami-
lier pr. 1. januar 1968 havde farve-TV. Det
er mere end 25 % af alle husstande. Alene
i 1967 solgtes fem millioner farve-TV-mod-
tagere.

PETER HANSENS JUBILÆUM
I DANSK RØNTGEN-TEKNIK
Ved receptionen mandag den 1. april hos
Dansk Røntgen-Teknik blev røntgentekniker
Peter Hansen på sin 25 års jubilæumsdag
genstand for hyldest fra mange sider.
Direktør P. Friis bød velkommen og bragte
selskabets og sin egen hilsen til jubilaren.
Derefter talte serviceleder, ingeniør P. Gru-
be på personalets vegne og takkede Peter
Hansen for hans hjælpsomhed og samar-
bejdsvilje til alle sider for til slut at over-
række personalets gave, en transportabel
radio samt en flaske "Larsen".
En kreds af veteraner, som Peter Hansen i
mange år har haft et nært samarbejde med,
lykønskede med et stort tinkrus med in-
skription, og fra arbejdskammerater fik han
en porcelains-bjørn. Desuden var der hilse-
ner fra kunder og andre, som jubilaren gen-
nem sit 25-årige virke har haft forbindelse
med.

r;.

Tak for hjælpsomhed og samarbejdsvilje, sagde
ingeniør P. Gruge (til venstre), da han overrakte
personalets gave. I baggrunden ingeniør E. Parst.

På selskabets og egne vegne gratulerede direktør
P. Friis.

TAK
For al venlighed og opmærksomhed, som
på min jubilæumsdag blev vist mig, bringer
jeg herved min varmeste tak.

Peter Hansen

SPORT: "e :

C'

NORDISK BADMINTON?
Generalforsarnfinqen i Philips' Idrætsforening
mandag den 25. marts genvalgte V. K. Ny-
berg som formand for en ny to-års-periode.
I sin beretning nævnte Nyberg, at det næste
Nordisk Sportsstævne for Philips-medarbej-
dere arrangeres af Philips i Oslo. Det er
fastlagt til maj 1969, og der er allerede nu
truffet afgørelse om, at der skal spilles her-
rehåndbold og skak. Den tredie og endnu
uvisse diciplin afgøres snart. - Danmark har
foreslået badminton.
Generalforsamlingen skulle også vælge se-
kretær for de næste to år. Det blev genvalg
af fru Alice Haxholm.

Skytteafdelingen :
K. HAAGENSEN BLEV KLUBMESTER
Mandag den 1. april afvikledes Philips-klub-
mesterskabet i 15 meter skydning i kælderen
i Jenagade. K. Haagensen blev klubmester,
og med sine 189 points var han dermed vin-
der af M-rækken. Klasse A vandt Sv. E.
Christensen med 178 points, og begynder-
rækken vandt P. Poss med 172 points.
Samme aften uddeltes præmien i den interne
handicapturnering, som også vandtes af K.
Haagensen.
Der er stadig mulighed for at melde sig til
K. Haagensen for at deltage i langdistance-
skydningen, som foregår hver onsdag aften
på Kalvebod.

BRIDGEKLUBBEN
En bridgeholdturnering i to rækker er netop
afsluttet. Den var specielt interessant, fordi
en del af de mere erfarne spillere dannede
par med de nye spillere på turneringens fem
aftener. Det gaven del diskussion og for-
håbentlig også inspiration. Vindere i A-ræk-
ken blev hold 2: E. Othmar, fru Førsterling,
Finn Gallog frue og i B-rækken hold 3:
Poul Mølgaard Hansen, Kurt Olsen, Ingv.
Tolstrup og frue.
I KFIU's åbne parturnering deltog fem par
fra Philips bridgeklub. I mesterrækken,
hvor to af vore par deltog, blev resultaterne:
Nr. 1: H. Benz og Leo Pedersen, HIH, 711
points, nr. 2: P. Carving og E. Eriksen,
NESA, 705 points, nr. 3: Ernst Pedersen og
Leth Rasmussen, Philips, 703 points.
Sidste turnering i denne sæson er påbe-
gyndt, og den slutter med en lille fest ons-
dag den 24. april.

TENNIS
PHILIPS I MESTERRÆKKEN
Tennissæsonen står for døren, og i lighed
med sidste år må man selv skaffe sig bane
og træningspartner ved at være medlem af
en tennisklub. Men ved at være medlem af
Idrætsforeningens tennisafdeling kan man ta-
ge del i afdelingens arrangementer i årets
løb.
Vi har tilmeldt et hold til K.F.U.l.s holdturne-
ring. 1968, og da vi vandt A-rækken sidste
år, skal vi i år spille i mesterrækken. Det
bliver spændende I
Kontingent tilldrætsforeningens tennisafde-
ling er 6,00 kr. pr. md., men til gengæld re-
funderes kontingentet til den tennisklub, man
er medlem af.
Tilmeldelse til tennisafdelingen sker til: V.
Simonsen, lok. 860.

Mon marketenderiets leder, fru D. Japsen, står og
tænker på, om Louise Møller i vibratoren nu får
fordelt kalorierne på en anden måde? I midten
(fra venstre) tre af molions-afdelingens meget
ivrige medlemmer, Susanne Petersen, Angelika
Madsen og Ruth Skylle.

MOTION S-AFDELING
NU OGSA I JENAGADE
Den nystartede motions-afdeling fik en så
stor tilslutning, at der ikke var plads nok i
lokalet på Industrigården.
Tirsdag den 2. april holdtes derfor den før-
ste træningsaften i Jenagade, hvor afdelin-
gen får til huse i bygning ,,9. april". For at
vise alle motionsinstrumenterne frem og
have ekstra god plads til instruktion hen-
lagdes den første aften dog til marketende-
riet, hvor der var mange interesserede del-
tagere og tilskuere.
Motions-afdelingen har også vakt interesse
uden for Philips. Såvel et dag- som et uge-
blad har været på besøg for at se på denne
nyskabelse.

HVEM SPILLER GOLF?
Philips' Verdensturnering for GolfspilIere fo-
regår i week-end'en 21.-22. september. Der
spilles om vandrepokalen "Anthony Guåpin
Challenge Cup".
Er der danske Philips-folk, der har lyst til
at svinge golfkøllerne i denne verdens-turne-
ring, kan de få nærmere oplysninger i per-
sonaleadministrationen på Industrigården.

NY SLAGS RUNDT TAL
I begyndelsen af marts nåede antallet af
medarbejdere ved Philips Computer Indu-
stries i Apeldoorn i Holland en milepæl.
Medarbejder nummer 1024 blev budt vel-
kommen.
Det synes De måske ikke er særligt bemær-
kelsesværdigt, men det er så, fordi De har
lært at regne efter Chr. Hansens regnebog
og nu til daglig benytter det ordinære deci-
mal-system. EDB-maskiner er imidlertid an-
derledes indrettede end mennesker og be-
nytter et andet talsystem, det såkaldt bi-
nære. Her er 1024 et rundt tal, idet det står
for et l-tal med ti nuller efter.
Staben i EDB-byen er blevet fordoblet på nit-
ten måneder.

PHILIPS TRYK


