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TO IDEER
BLEV
EKSTRA-BELØNNET
Idekassens belønningsudvalg i .Jenagade har udbetalt yderligere 3.500
kroner for forslag, der var bedre end
først vurderet

Reklamechef Jørgen Simonsen, Philips Radio A/S, får ved en højtidelighed
nationale reklamepris
af dens indstifter,
den tidligere Philips-reklamedirektør
dennes efterfølger, .J. C. van Geel.

i Eindhoven overrakt den interS. W. Numann. I midten ses

PHILIPS INTERNATIONALE
REKLAMEPRIS TIL DANMARK
Reklamechef Jørgen Simonsen modtog ved en sammenkomst i
Eindhoven den efterspurgte "S. W. Numann Award" for 1973kampagnen for farve-TV
For anden gang er Philips internationale
reklamepris gået til Danmark. Første gang var
i 1953 for en Philishave-kampagne,
denne
gang er det 1973-kampagnen
for farve-TV.
Den eftertragtede
pris er indstiftet
af den
tidligere reklamedirektør
i Philips-koncernen,
S. W. Numann, og bærer hans navn.
Prisen blev overrakt ved en højtidelighed
i
Eindhoven den 6. maj. hvor Philips Radio
AIS var repræsenteret
af reklamechef
Jørgen Simonsen. Juryens formand, den nuværende Philips-reklamedirektør
J. C. van Geel
fremhævede den danske farve-TV kampagne
som et fornemt eksempel på grundigt tilrettelagt og professionelt
udført arbejde, hvorfor den fortjener at blive hædret med dette
års toppris.
Ved bedømmelsen
var der specielt
taget
hensyn til fire kriterier:
Overensstemmelse
mellem marketing- og reklamemålsætninger,
den kreative strategi, den kreative udførelse
og tekniske kvalitet samt kampagnens effekt.
Kampagnen blev bedømt af en jury, der foruden J. C. van Geel bestod af direktør J. F. A.
de Svet, KLM, direktør J. Rijkens, the Moussalt Agency, og direktør A. G. van Rongen,
Philips.
I kan være stolte - vi andre glæder os over
æren!
Også herhjemme blev begivenheden marke-

ret. Det skete ved en sammenkomst
efter
arbejdstid onsdag den 22. maj for samtlige
medarbejdere
i den kommercielle
afdeling i
Philips Radio AIS samt repræsentanter
for
reklamebureauet
Masius & D'Arcy-Mac
Manus, som har udarbejdet kampagnen.
Her gratulerede
underdirektør
J. Skelkæk der selv var tekstforfatter
til 1953-kampagnen - såvel reklameafdelingen
som bureauet
med den internationale
anerkendelse.
Han
sagde bI. a.: - Gennem godt 20 år har denne pris eksisteret, og vi har ofte følt os kvalificerede.
I 1953 lykkedes det med Philishave. Igen
1970 var vi tæt ved, men måtte
(fortsættes

side 2)

To medarbejdere
har fået bevis for, at det
kan betale sig at lade gode forslag falde
ned i Idekasserne. De har oplevet det glædelige, at forslagene var bedre end oprindelig vurderet, så der nu er faldet ekstrabelønninger.
Den største
ekstrabelønning
gik til Niels
Langballe i Philips Service. Han fik i foråret
1971 2.500 kroner for et forslag til forbedring af en kasettebåndoptager.
Det var en
model med en indbygget skiftemekanisme,
som ved støjimpulser
fra lysnettet
kunne
skifte i utide. Han foreslog en elektrisk ændring i båndoptageren. Den er senere indført
på fabrikkerne
i Wien, så nu har også forbrugerne i andre lande glæde af Langballes
ide. Derfor
har han fået udbetalt
ekstra
2.500 kroner.
Bent Cederkrantz
i Philips Radio fik 1.000
kroner udover de ,150 kroner, som blev uddelt for nylig. Ekstrapræmieringen
sker, fordi
hans forslag om spolevikling
har mere omfattende virkninger end først antaget.
Foruden ekstrapræmierne
har belønningsudvalget udbetalt 225 kroner til Bendte Priess
i Philips Radio for et forslag, der vedrører
montagen af kanalvælgeren
U7.

DE sA SIG SELV: Tirsdag den 21. maj blev der i
foredragssalen
på Industrigården
vist film fra gamle dage hos Philips.
Der var optagelser
fra dr.
Anton
Philips
besøg på glødelampefabrikken
i
30'erne, fra Philips-afdelingerne
i det gamle latinerkvarter forud for flytningen
til Amager i midten
af 40'erne og fra personaleforeningsskovture
i 1946,
1948 og 1950. Der lød mange genkendelsesytringer, når tilskuerne,
som De ser herover, så sig
selv i 25-30 år yngre udgave. En enkelt af deltagerne kunne endda huske filmoptagelsen
med dr.
Anthon Philips.

PHlllSKOPETS

sOMMERKoNlfuR'RENCE

TIP EN TOLV'ER
- og vind en af de to transistorradioer
For knap et halvt år siden udkom "Philips Medarbejder
Håndbog". Den er i
første række fremstillet
til nyansatte, men udsendtes til samtlige medarbejdere. Det skete bI. a. i det håb, at man kunne hjælpe nogle til at skaffe sig
et bedre overblik over arbejdsområder,
der ligger fjernt fra deres eget.
Det skal nu vise sig, om det håb er indfriet. I den sommerkonkurrence,
som
"Philiskopet"
udskriver, vil De have let ved at få en tolver, hvis De har kigget bogen igennem. Og er der noget, De er i tvivl om, kan De finde svaret ved
hjælp af bogens stikordsregister.
Har De lyst at deltage i sommerkonkurrencen,
skal De blot udfylde den vedlagte tipskupon. De 12 tal svarer til de tolv punkter nedenfor. Ligesom på en
almindelig
tipskupon sætter De 1, X eller 2 udfor tallene 1-12. Men det er
ikke tilladt at halv- eller helgardere. Altså kun et tegn ud for hvert tal.
Blandt de indkomne løsninger trækkes der først lod mellem de rigtige og dernæst mellem alle indsenderne minus den allerede udtrukne vinder. Præmien i
hver af de to udtrækninger er en transistorradio
"Merry", RL 301.

Ekstrapræmie for gode ideer til "Philips Medarbejder Håndbog"
Hvis der er noget, De savner i "Philips Medarbejder
Håndbog", er vi meget
interesseret
i oplysning om det. Deres bemærkning kan De anføre på tipskuponens anden halvdel. Vi er også interesseret
i kommentarer
til afsnit, De
mener er overflødige
eller som burde udformes på en anden måde. For at
kalde disse kommentarer
frem, udsætter vi en Kaffemat 10. Der trækkes lod
blandt samtlige kuponer, der har bemærkninger til bogens indhold.
De heldige vindere vil straks få gevinsterne
gøres i næste nr. af "Philiskopet".
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DE TOLV SPØRGSMÅL
1:

Philips-koncernen
1: 1891

2:

I Jenagade produceredes i 1930'erne
1: kanalvælgere
X: radiorør

3:

Den første Philips glødelampe solgtes gennem agent her i landet i
1: 1903
X: 1927
2: 1939

4:

Omsætningen i den danske Philips-organisation
1: 86 mill. kr.
X: 200 mill. kr.

5:

Armaturproduktionen
1: 106 medarbejdere

6:

Philips Radio AlS producerer ikke
1: prof. måleudstyr
X: kanalvælgere

7:

Philips Elapparat
1: julekæder

8:

Philips Service AIS har otte service-centre.
1: Haderslev
X: Skagen

9:

Miniwatt, aktieselskab
1: Emdrup

10:

Nordisk Glødelampe
1: 300.000 stk.

11:

Sundhedscentrene
1: 1 uge

12:

Philips Idrætsforening
1: 100

1X2?

-1X2?

startede i Eindhoven
X: 1914

i
2: 1973
2: batterier

beskæftigede december
X: 16 medarbejdere

Industri producerer
X: 300 mill. stk.

2: køkkenvægte
Et af dem ligger i
2: Holstebro

komponenter, ligger i
2: Glostrup
årligt

tilbyder helbredsundersøgelse
X: 2 år
har ti afdelinger.
X: 175

-1X2?-1X2?

1973
2: 601 medarbejdere
2: TV

AlS sælger
X: strygejern

for elektroniske
X: Herlev

var i 1972
2: 862 mill. kr.

glødelamper
i et antal
2: 30 mill. stk.
efter ansættelse
2: 6 måneder

Medlemstallet er cirka
2: 500

-1X2?-1X2?-1X2?

i

af

Fra sammenkomsten
i København, hvor også reklamebureauet
var . epræsen:c, et -, r. n venstre marketingchef Stig Dresling og reklamechef Jørgen Simonsen, Philips Radio AIS, direktør Erik Fersner,
Masius & D'Arcy-Mac
Manus, samt underdirektør
J. Skelbæk, Philips.

REKLAMEPRIS ...
(fortsat

fra side 11

nøjes med ærefuld omtale for den meget
fint tilrettelagte
Compact Casette kampagne
for båndoptagere.
Og nu fi k vi den altså i
1973 for farve-TV-kampagnen.
Det var en
meget stærk kampagne, som spillede på alle
strenge. I kan være stolte, sluttede J. Skelbæk sin lykønskning. - Vi andre glæder os
over den ære, der er blevet Philips Radio
Als til del.

KONTAKT

TIL

PAP

PAP's bestyrelse har i maj måned opfordret
medlemmer
i de københavnske
afdelinger,
som ikke allerede er repræsenteret
i bestyrelsen, til at melde sig som kontaktpersoner.
Andre medlemmer kan så henvende sig til
dem med spørgsmål, som PAP kan tage op.
Hvis kontaktpersonen
ikke kan afgøre sagen
lokalt, kan hun eller han bringe den videre
til bestyrelsen.
Det er naturligvis en forløber for næste års
udvidelse af PAP's bestyrelse til 9, udtaler
A. Pedini, der blev valgt til formand for PAP
på generalforsamlingen
i februar for en to
års periode. Formålet er, at bestyrelsen sammensættes af repræsentanter
fra alle geografiske eller andre afgrænsede områder. Vi
har fundet det rigtigst at lade initiativet udgå fra de interesserede
medlemmer, hellere
end at bestyrelsen sætter et stort maskineri
i gang med først at finde mulige kontaktpersoner og så foranstalte
et valg mellem
dem, slutter A. Pedini.
Fem kontaktpersoner
Henvendelsen til medlemmerne
har allerede
givet resultat,
idet følgende
er udset til
kontaktpersoner:
Philips Elektronik-Systemer
AIS: K. B. Mortensen,
Philips Centrallager:
A. Cruse Christensen,
Finax AIS: Sonja Mortensen,
Armaturproduktionen
: Bent Skaanderup,
Professionel
Service: Keld Reenberg.
Bestyrelsen består i øvrigt af Mie Larsen,
Philips-Electrologica
AlS, Kurt Lind, Hovedselskabet,
Alfredo
Pedini, Hovedselskabet, Swenn Poulsen, Philips Telekommunikation AIS, Børge Røner, Philips Lampe AIS
og Benny Stistrup, Hovedselskabet.
Bestyrelsen
har konstitueret
sig således:
Bladudvalg : Swenn Poulsen, Kantineudvalg :
Kurt Lind, ldåkasseudvalq:
Alfredo Pedini,
Sundhedscenterudvalg
: Mie Larsen og Benny Stistrup,
Festudvalg : Kurt Lind, Børge
Røner og Benny Stistrup, Forretningsudvalg
for ferielotteriet:
G. Weichard og Tage Møller.

40 ÅRS JUBILÆUM

Hakon Iversen.

40 ARS JUBILÆUM
Tirsdag den 9. juli: Hakon Iversen, Philips
Elektronik-Systemer
AIS. Reception kl. 10.30
i mødelokale 416 på Industrigården.

25 ÅRS JUBILÆUM

Mogens

Sillasen.

25 ARS JUBILÆUM
Torsdag
den 8. august: Mogens Sillasen,
Ph ilips Radio AIS. Reception kl. 10.30 i
mødelokale C.

RAGNA PILEBORGS 4o-ARS JUBILÆUM:
- Jeg
står her, fordi jeg har vundet en lodtrækninq
mellem 410 kolleger,
der alle ønskede at sige noget
ved denne lejlighed. Således indledte underdirektør
Hans H. Olsen sin hyldest til 40-års jubilaren
fru
Ragna Pileborg,
der blev fejret i mødelokale
C i
Jenagade tirsdag den 14. maj. En meget stor del af
de 410 kolleger - som fru Pileborg alle kan tælle
som sine kunder i kiosken i Jenagade - var ti I stede ved receptionen,
da gaven, et komplet stereoanlæg, blev overrakt. Blandt de mange andre gaver
var der en, som jubilaren
straks fik lyst til at afprøve. Det var den drømmeseng,
som W. Brlnckman n på personaleforeningen
PPR's vegne, overrakte til den populære jubilar.
Fra Fællesklubben
kom en sammenplantning
med vin og fra køkkenpersonalet sølv-spisebestik.
På billedet herover studerer jubilaren og Hans H. Olsen telegrammet
med
de 410 navne.

TAK
Mit 40-års jubilæum blev en strålende festdag. Tak til alle for gaver og hjertelige
håndtryk.
Ragna Pileborg.
En hjertelig tak til alle, som glædede mig
med gaver og hilsener ved mit jubilæum.
Poul Jørgensen.
Også gennem .Phlltskopet"
vil jeg gerne
sige tak til alle, som glædede mig på min
jubilæumsdag.
Arne Møller.

ARNE MØLLER'S JUBILÆUM:
Fredag den 7. juni
blev tegner Arne Møller fejret på sin 25 års jubilæumsdag ved en reception
i Philips Elektronlk-:
Systemers mødelokale
i Arhus. A. E. Haack talte
på medarbejdernes
vegne, og ved talens slutning
klippede W. Kjeld snoren til forhænget over, hvorved personalets
gave kom til syne: Et bord, to
antikke lysestager og en jubilæumssnaps.
På firma-fodboldholdets
vegne bragte Mogens Rasmussen (herover) en hyldest til jubilaren for hans trofasthed som tilskuer
og for hans hjælpsomhed
i
øvrigt. Hyldesten var ledsaget af en kgl. porcelænsfigur af en fodboldspiller.
I baggrunden ses jubilarens frue og P. Friis.

POUL JØRGENSENS 25 ARS DAG: Et af de festligste indslag ved receptionen
den 16. maj for 25års jubilaren
Poul Jørgensen var fremvisningen
af
en serie morsomme billeder fra hans privatliv.
De
blev vist ved hjælp af den projektor og det lærred,
som var kollegernes
gave. På billedet
til højre
står fru Jørgensen
og jubilaren
ved projektoren
sammen med C. Hermann og W. Rosenstock,
og
herover er C. Hermann ved at gøre klar til det to
gange trefoldige
hurraråb.
Blandt de øvrige gaver
var to smukke vægtæpper, som ses på væggen. Fra
personaleforeningen
PPR fik jubilaren
en elegant
bord Iighfer.

SUNDHEDSCENTER-UDVALG
PA INDUSTRIGARDEN
Efter ønske fra medarbejderne
er der oprettet et kontaktudvalg
for sundhedscentret
på Industrigården.
Det består af bedrlftslæge Johs. O. Hage1sten, sygeplejerske
fru
M. Søegren, fysioterapeut
fru A. Prætorius,
afdelingschef
Helge Krebs, personaleadrninistrationen, samt to repræsentanter for personaleafdelingen
PAP, fru Mie Lykke l.arsen, Phtllps-Electroloqica
Als, og B. Stistrup,
Hovedselskabet.

SOLGTE GEVINSTEN
OG GIK I PRATER
Utraditionel anvendelse af idekassebelønning
- Der var engang for mange år siden en ung
mand og en ung pige, som vandt en radio i
fællesskab. De løste problemet med at dele
den ved at gifte sig med hinanden. Det siges
at de lever lykkeligt sammen endnu, fortalte
underdirektør
Arne Echart, da han ved afslutning af idekassernes
kvalitetskenkurrence i marts overdrog en kassettebåndoptager
til fru Lis Olsen, Aage Jensen, J. Thede,
H. Hvidtfeldt,
Egil Skaret og V. K. Nyberg,
alle fra Philips Radio. De havde i fællesskab
foreslået en forbedrinq
af Kaffemat 10.
- På den måde kunne vi ikke så godt klare
problemet, men vi fandt en anden løsning:
Vi solgte båndoptageren og inviterede vore
to chefer, Bent R. Holm og H. Ørum, samt
alles ægtefæller til en rigtig fornøjelig aften
i Prater.

TAK
Alle mine venner og bekendte i Philips sendes en dybt følt tak for venlighed imod mig
i mine mange år i Philips Radio AIS. Tusind
tak for gaver og blomster. Desværre fik jeg
ikke tid til personligt at takke alle på min
sidste dag, så derfor denne tak.
Betzy Riisbro.

NYT BLADUDVALGSMEDLEM
Centrallageret
i Glostrup, der med sine ca.
150 medarbejdere
er en af de største "ude·
afdelinger",
bi iver nu også repræsenteret
i
.Phlltskopetvs
bladudvalg. Vilhelm Nygaard
er af samarbejdsudvalget
i Glostrup betroet
denne post.
Vi siger velkommen til Nygaard og glæder
os til at høre endnu mere nyt fra Glostrup.

ISPOJ\7EN
På lørdag i Struer:

RADlOADEN

1974

På lørdag mødes 45 medlemmer
af Philips
Idrætsforening
med sportsfolk
fra B&O og
Hank-Arena til "Radioaden
1974" i Struer.
Der konkurreres
i fem discipliner:
Herrehåndbold, damehåndbold, fodbold, badminton
og bordtennis.
Ved de to tidligere Radioader, der blev afviklet i København og Horsens, vandt Phllips-holdet og sikrede sig to andele i vandrepokalen.
Vinder vi også i Struer, får vi
pokalen til ejendom.
- Vi har gode chancer for at vinde, fortæller holdkaptajn
William Brinckmann. - Kun
på to områder har vi grund til at frygte
modstanderne.
I damehåndbold,
hvor HankArena har nogle meget stærke spillere, møder vi med et helt nyt hold. Og på fodboldbanen er B&O en stærk modstander. Vi håber det bedste, og vi regner med at vende
hjem med pokalen, slutter Brinckmann.

SVENSK BRIDGESEJR

5-4

Lørdag den 11. maj blev der holdt en br idqematch mellem tre hold fra Philips i Norrkiiping og tre hold fra København. Det var
en jævnbyrdig
kamp, hvor der lige til det
sidste
var spænding
om resultatet.
Men
svenskerne vandt fem kampe mod vore fire.
Dagen sluttede i restaurant Wivex, hvor alle
gæsterne
fik en Bjørn Wiinblad
platte til
minde om besøget, og det svenske hold fik
en pokal til minde om sejren.
På foreningens vegne vil jeg gerne sige tak
til Knud Leth Rasmussen, der sluttede sin
formandsgerning
med dette vellykkede
arrangement.
Kurt Olsen.

ELLY OLSEN OG
BENT FRANDSEN VANDT
BOWLING-MESTERSKABET
Traditionen
tro sluttede
bowlingafdelingen
sin sæson med at kåre de to Phillp s-rne stre -.
Mesterskabet
blev afviklet
den 18. maj i
Globetrotter
bowl inghal, og for damernes
vedkommende
var det en gammel kending,
der blev mester, nemlig Elly Olsen, der dermed vandt dette mesterskab for fjerde gang.
På de følgende pladser fulgte Bitten Knudsen
og Inger Johansen.

SPORTEN
For herrernes vedkommende
fik vi en rnester, der ikke har været mester før. Bent
Frandsen
spillede
så suverænt,
at ingen
kunne true ham, og vandt i stor stil efterfulgt af Jørgen Jørgensen og Bernhard Henriksen. Vi ønsker de nye mestre til lykke
med værdigheden.
Alle holdturneringer,
vi har deltaget
i, er
også afsluttet nu, og følgende placeringer
blev opnået:
KFI lf-turnerinqen:
Philips 1 blev nr. 2 i 2. division,
Philips 2 blev nr. 4 i 4. division og
Philips damer blev nr. 1 og vinder af damedivisionen.
KBU·turneringen:
Philips dame 1 blev nr. 1 og vinder af deres
række. Det er tredje år, vore damer vinder
og skal rykke op i en højere række.
Philips dame 2 blev nr. 4 i deres række og
Philips herrehold blev nr. 1 og vinder af
deres række.
Som man vil kunne se af ovennævnte resultater, har det igen været en stor sæson for
bowlingafdelingen.
Der er desuden mange
individuelle
topresultater,
som ikke er blevet nævnt i denne forbindelse.
Bowlingafdelingen.

MAX ANDREASSEN
SKAKMESTER

BLEV

Endnu en gang lykkedes det Max Andreassen at vinde Phillps-mesterakabet
i skak.
Men det holdt hårdt. Endnu før sidste runde
var det usikkert,
om det ville lykkes, idet
J. Gottlieb, hvis han vandt sit sidste parti
mod J. Strandby, ville komme a point med
Max Andreassen.
Og i så fald skulle der
spilles omkamp mellem disse to. Gottlieb
opnåede dog kun remis mod Strandby, og
Max Andreassen vandt således turneringen
med 6 points foran J. Gottlieb, der opnåede
5'/z. På de næste tre pladser kom K. E.
Helleshøj, E. Hauerberg og Kurt Olsen, alle
med 4'12 points. HeJleshøj fik dog tredjepladsen på bedre korrektion.
Max Andreassen bliver hermed den første,
der får sit navn på skakafdelingens
nye pokaI. Den tidligere pokal vandt han til ejendom sidste år.
E. Hauerberg.
Skakmester Max Andreassen (t.v.) får pokalen - en
dejlig punche-bowle - overrakt af E. Hauerberg.
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