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3 színes piros és
2 színes fekete

Pantone piros és 
1 színes fekete

Az Autó-DIGA Workshop 2008. október 9–11-ig négy külön-
böző helyszínen várta az érdeklődő szakmai közönséget. A 
mintegy 2700 látogató az újdonságnak számító workshop 

csarnokban kipróbálhatta a kiállító cégek garázsipari beren-
dezéseit, szerszámait, diagnosztikai műszereit. A rendezvény-

ről a teljesség igénye nélkül ezúton adunk ízelítőt.

képgaléria 1. rész
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Sikerrel, eredménnyel

Pár hónappal ezelőtt Nagyszokolyaí Iván 
kért fel az Autó-DIGÁ-n való részvételre, 
hogy mint első „kiállító szerviz”, teremtsünk 
hagyományt, képviseljük a javítóműhelye-
ket. Megörültem a lehetőségnek, 
és egy kis gondolkodás után igent 
mondtam.  
Idő hiányában egy hetem, hetünk 
volt a kiállítás megtervezésére, meg-
valósítására, amely vonatkozott a 
stand felszerelésére, illetve a rek-
lámanyagok tervezésére, kivitelezé-
sére.  
A napi teendők mellett elég nehéz 
a gondolatokat csoportosítani, 
ezért inkább éjjelente végeztem 
a tervezést, hajnali 3-4 óráig ter-
veztem a stand arculatát, mindent 
modellezve, összeállítva és mind-
erről szamárvezetőnek az építés-
hez fényképet csinálva. Amikor 
minden „összeállt”, gondolnom kellett a 
bontás megtervezésére is, mivel renge-
teg darabból álló, nagy tömegű installá-
cióval készültünk, melyet a DIGA utolsó 
napján hármunknak kellett szétbontani, 
Kecelre szállítani.

A nyitás előtti napon, szerdán időben ér-
keztünk és izgatottan léptünk be a csarnok-
ba „ugyan mi vár ránk”?  
Kiállításra járó – és nem csináló – ember-
ként, szokatlan volt a dekorációk, gépek, 
berendezések nélküli, fehér standok látvá-

nya. Aztán délre már izzott a levegő, őrült 
nyüzsgés kezdődött. 
Hihetetlen érzés kerítette hatalmába csa-
patunkat, „pörgött” mindenki. Jó volt látni, 
ahogy a helyükre kerültek a kiállítási tárgya-
ink, ahogy épült a kiállítás.

Este 10 órára szinte minden a helyén volt. 
Nem könnyű, vagyis inkább lehetetlen a 
Benedeczki Bosch Diesel Center, Kecel 
széles körű szakmai  munkásságát  bemu-
tatni 28 m2-es területen. 
Csütörtökön már csak a szépítgetéseket kel-

lett elvégezni nyitás előtt, melybe 
annyira „elmerültünk”, hogy „vá-
ratlanul” egyszer csak azt vettük 
észre, látogatók tömege áll a 
stand előtt.  
Leírni nem lehet, mennyire fel-
emelő érzés volt, hogy most mi 
láthattuk vendégül a látogatókat, 
a már meglévő, illetve leendő 
ügyfeleinket, kollégákat, ismerő-
söket, barátokat.  
Úgy gondolom, sikerült elérni azt 
a célt, hogy „megállítsuk” a láto-
gatókat, megismertetve ezáltal 
mindennapi tevékenységünket, a 
filozófiánkat. Rengeteg vendégünk 
volt, ott voltunk és helytálltunk! 

Köszönjük a látogatóknak, vendégeknek, 
hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, 
és köszönöm csapatomnak, hogy itt is minő-
ségi munkát végezve segítették műhelyünk 
első DIGÁ-s megjelenését!

Benedeczki Lajos


