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Vážení zaměstnanci a partneři:
S velkou hrdostí a radostí si letos připomínáme náš čtyřicátý rok v podnikání!
Čtyřicet let činnosti představuje milník na naší cestě a chceme využít této příležitosti a vyjádřit naši upřímnou
vděčnost každému z vás, našich zaměstnanců a partneru, vděčnost za vaši oddanost.
Začal jsem celý svůj podnik na konci 50. let, propagoval jsem průmyslu, který pomohl rozvíjet a zdokonalovat
neocenitelné služby, včetně ale bez omezení na: Pre a Post Výstavba Stav průzkumy, Vibrační studia a posuzování,
analýza rizik, posouzení nebezpečnosti, hluk a vibrace monitorování, poškození Nárok Posuzování hluku ve
venkovním prostředí studiích OZA seismograf a OZAGauge Crack Monitor Výroba a specifikace Development.
Dnes přemýšlím mnohem více o budoucnosti společnosti OZA než o její minulosti. Za posledních čtyřicet let OZA
měla tu výhodu, že měla mnoho oddaných a opravdu vynikajících zaměstnanců. Budeme i nadále využívat veškeré
dostupné prostředky pro kvalitní vedení společnosti a k řešení otázek v oblasti ochrany vašich zájmů. Bez ohledu na
naši významnou historii, to nejpodstatnější je to, co budeme dělat dál. Do budoucna máme silný záměr zapojit
každý aspekt moderní technologie a pokračovat ve výzkumu a vývoji nejlepších metod v oblasti řízení o ochraně
před ztrátou. V nadcházejících letech budeme využívat každou příležitost k rozšíření svých obzorů a k tomu,
abychom byli známí ještě více podnikům a organizacím po celém světě.
Jsme hrdí na to mít OZA Reality od roku 2008 jako člen skupiny OZA týmu!
Jak se světové trhy stávají stále dostupnějšími a povědomí o životním prostředí roste, bude OZA i nadále inovativní,
k čemuž chceme využít to nejcennější co máme: “Náš tým!”
Děkuji za vaši úlohu v rámci společnosti a vynasnažíme se, aby OZA byla i nadále dynamickou skupinou společností,
a to nejen dnes, ale i pro příští desetiletí. Nemohli jsme to vše dokázat bez vás. Těšíme se na dalších 40 let!

S pozdravem,

A. Gordon Shaw
President / Zakladatel
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