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STAVMAT 
TELEPHELYEK
REKORDSZÁMOKKAL
A folyamatban lévő általános 
gazdasági növekedés, amelyet 
a környező államokban tapasztalható 
építési „boom” kísér, Közép-Európa 
három államának területén működő 
építőanyag kereskedelmi hálózatunk 
értékesíti volumenében is tükröződött. 
2017 elejétől a STAVMAT Építőanyag 
Kereskedések közös kereskedelmi név

4. szám 2017. december
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A szántódi céges 
panziónkról  
Az összesen 37 fős teljes 
befogadóképességű két épületben egy 
egyágyas, négy kétágyas, négy négyágyas 
és két hatágyas apartman található. 
Az ár személyenként és éjszakánként 10 
euró, étkezési lehetőség nélkül, azonban 
konyhai felszerelés rendelkezésre áll. 
Ha szeretne néhány kellemes napot eltölteni 
a Balatonnál, vegye fel a kapcsolatot 
kollégánkkal, Iván Ferenccel. 

Folytatás a 2. oldalon >>

Augusztus vége volt, amikor kicsi, de 
elszánt futball csapatunkkal elindultunk 
Szlovákiából a magyarországi Szántódra. 
Azoknak, akik még nem tudják, ez merre 
van, javaslom, hogy azonnal keressék 
ki a térképen, mert ezen a csodálatos 
helyszínen, a Balaton partján található 
a szabadidős létesítményünk. Két épület, 
különleges „ultraposzt-barokk” stílusban. 
A szokatlan építészeti megoldásokat 
a kiváló, tóparti elhelyezkedés, valamint 
a helyiek vendégszeretete ellensúlyozza. 
Egy nagyszerűen szervezett 
sportrendezvény részesei lehettünk. 
Épp jókor érkezem: az egész csapattal 
megtekintjük a szarvasmarha-
pásztorok – csikósok hagyományos 
nemzeti bemutatóját. 
A lovasok, jellegzetes kék-fekete 
népviseletben azonnal kiváló hangulatot 
teremtenek. Az előadás vendéglátónk, 
Andrea elrablásával ér véget, mi pedig 
elindulunk, hogy mi is jelmezt öltsünk 
magunkra, foci mez képében.
A Szlovákia – Magyarország focimeccset 
mindannyian komolyan vesszük. 
A hazaiak jobb döntéshozónak 
bizonyulnak, s végül jól megérdemelten 
3:1-es győzelmet aratnak. Látni, hogy 
jobban felkészültek a mérkőzésre. 
A tribün is megtelt, s a hazaiak, teljesen 
érthető módon, itt is túlerőben vannak. 
A meccs érzelmekkel teli. Végtére is, 
épp ilyennek kell lennie! Ám az este 
végül lehűti a forró focista fejeket, mi 
pedig a szántódi panzió gyönyörű 
kertjében pihenünk. Csodálatos az 
este. A nyelvi akadályok minden egyes 
pohár jóféle borral tovább lazulnak. 
Töltött káposzta, többfajta „pálinka”, 
Vass Bandi (egy veszprémi kolléga) 
bora és kolbász. Isteni! Tudom ajánlani 
a Temesvári hús Parasztkolbász márkáját. 
Az „Egészségedre” és a „Na zdravie” 
egymást váltja, s az este néhányunk 
számára egészen reggelig tart. Az 

ébredés így egyeseknek kihívásokkal 
teli, de az ember mindent kibír. 
A „látványos” fa alatt ülünk, amely 
a kertünket uralja, és élvezzük a reggel 
kellemes nyugalmát. Aztán lassan 
elbúcsúzunk. Senki nem hagyta 
rábeszélni magát a kerékpározásra, ezért 
teljesen egyedül vágok neki a Siófok felé 
vezető útnak. Lassú tempóban haladok 
a Balaton körüli kerékpárúton. Útközben 
betérek egy kiváló halászlére. Harcsa 
halászlét kérek kenyérrel és roppant 
büszke vagyok, hogy az általam ismert, 
elenyésző mennyiségű magyar szót 
képes vagyok berakni egy értelmes 
mondatba. Érkezik a séf és beszélni 
kezd hozzám. Valószínűleg nem tart 
idegennek. Teljesen megtiszteltetve 
érzem magam. Csalódottan azonban 
angolul válaszolok neki, és egyre 
nyilvánvalóbb, hogy sajnos nem 
tudunk majd „egy jót dumálni”. Végül 
még megdícséri a kerékpáromat, én 
pedig az ő halászlevét, így mindketten 
elégedetten veszünk búcsút a másiktól. 
Késő délután érek vissza Szántódra. Egy 
gyors zuhany, és már indulok is haza. 
Először komppal a másik oldalra jutok, 
Tihanyba. Este van, de nem hagyom ki az 
alkalmat, hogy felmenjek a dombtetőre 
és megtekintsem a tóra nyíló kiáltást az 

apátság falaitól. A panoráma lenyűgöző, 
az időjárás viszont megváltozott, 
feltámadt a szél és beborult. Egyedül 
maradtam. A templom mellett található 
I. András, magyar király és Anasztázia, 
kijevi papnő szobra, akiket a templom 
alatti kriptában temettek el. Eltűnődöm, 
hogyan is nézhetett ki ez a vidék abban 
az időben, amikor több mint ezer évvel 
ezelőtt Kocel és Cyrill más diákjai is itt 

húzták meg magukat, miközben errefelé 
menekültek, hogy Bulgárián keresztül 
a Kijevi Oroszországba is magukkal 
vigyék az írástudást. Anasztázia által 
a küldetésük nyilván részben megtérült. 
Hányféle történetet őrizhet ez a tó! 
Úgy érzem, ősszel is el kell látogatnom 
ide, amikor a Balaton felett leszáll 
a köd. Útközben hazafelé azt tervezem, 
legközelebb hozok magammal pár 

könyvet, és csendben ülve mélázom 
majd a tó fölötti ködös tájon. 
Azért írom Nektek, kedves kollégáim 
e sorokat, hogy közelebb hozzam 
hozzátok Magyarország e részét. 
Akik még esetleg nem jártak errefelé 
közületek, gyertek bátran! A Balaton 
egyszerűen varázslatos. A céges 
panzió tisztességes szállást és tényleg 
megfizethető árakat kínál. Mintha csak 
csapatépítő tréningekhez és hosszú 
hétvégékhez teremtették volna! 
Az a három kollégánk, három ország 
kereskedelmi képviselője, akik idén 
a legnagyobb forgalomnövekedést 
érik el, jutalomképpen egy két 
főre szóló, egyhetes, ingyenes 
tartózkodást kapnak ezen a helyen, 
abban az időpontban, amelyet maguk 
válaszhatnak ki. A legjobb csapatok 
számára a létesítményben tett látogatást 
szimbolikus áron tesszük lehetővé. 
Meg vagyok győződve arról, hogy 
Benneteket is magával ragad majd 
a hely szelleme. A szomszédos szokások, 
tájak és kultúrák megismerésével 
ugyanis valahol saját magunk is 
gazdagabbá válunk. 

Pavol Kollár 

Folytatás a 3. oldalon >>
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STAVMAT TELEPHELYEK
REKORDSZÁMOKKAL
 
Az 1. oldal folytatása <<
alatt működő társaságaink megerősítik, 
hogy az építőipari kereskedők között 
nemcsak Szlovákiában, hanem 
Csehországban és Magyarországon 
is vezető szerepet töltenek be. 
A 132 üzletből álló hálózatunkban, 
mindhárom állam területén összesen 
1230 munkatársat foglalkoztatunk. 
A Stavmat kereskedések az idei év 
első kilenc hónapjában összesen 230 
millió euró értékben értékesítettek 
építőanyagokat, ami 20 millió 
euróval több, mint az előző, 2016-os 
év hasonló időszakában. Az évközi 
összehasonlításban február kivételével 
2017 minden egyes hónapjában 
magasabb forgalmat sikerült elérni, 
mint 2016-ban. 
Az értékesítés 2017 egyes 
hónapjaiban az előző évhez képest 
a következőképpen alakult (ezer 
euróban) – lásd az 1. ábrát. 
Az augusztus abszolút rekordhónapnak 
számít, amikor is üzleteinkben 34 
millió eurós forgalmat realizáltunk. 
A forgalom csaknem fele 
Csehországban valósult meg. Az idei 
év első kilenc hónapjában az egyes 
területek részesedése az összes 
értékesítésből a következő volt – lásd 
a 2. ábrát. 
Mindhárom piac ugyanazokat 
a trendeket mutatja, a szezonális 
hatásokat is beleértve. A forgalom 
alakulása az egyes hónapok és 
területek szerint a következő volt (ezer 
euróban) – lásd a 3. ábrát. 
Az értékesítési szint növekedését az 
eladók kemény konkurenciaharca, 
a kereskedelmi árrések általános 

csökkenése, az utóbbi időben pedig 
az elégtelen volumenű beszállítás 
is kíséri az építőanyagok gyártói 
részéről. Az aktuális viszonyok 
az építőanyagok piacán nem kis 
lehetőségeket, kihívásokat, de jövőbeli 
kötelezettségeket is jelentenek 
számunkra. Az értékesítés és 
a munkánk szervezésének javítására 
irányuló befektetési tervek végrehajtása 
mellett elsődlegesen ügyfeleink 

igényeit és elégedettségét kell szem 
előtt tartanunk. 
Társaságaink a teljes szezonban 
170 millió euró összegű anyagi 
értékkel gazdálkodnak, és minden 
alkalmazottunk feladata, hogy a rá bízott 
eszközökkel a saját kompetenciájában 
felelősséggel és a lehető 
leghatékonyabban rendelkezzen. 
Kereskedéseink és munkatársaink jövője 
a saját kezükben van. Az idei év első 

kilenc hónapjában elért eredmények 
alapján arra számítunk, hogy a 2017-es 
évben a teljes forgalom mindhárom 
ország területén meghaladja a 300 millió 
eurót. Az a státusz és piaci részesedés, 
amelyet a három ország területén 
ebben a különleges és hektikus 
időszakban elérünk, meghatározza 
majd a döntéseinket a Stavmat 
kereskedéseink további fejlesztésének 
kilátásairól. 

1. ábrát 

2. ábrát 3. ábrát 

TEAMBUILDING –
Hotel Medlov
A 2017. június 3-4-i hétvégén egész 
Csehország területéről több mint 
200 Stavmat munkatárs gyűlt össze 
egy csapatépítő tréning alkalmából, 
a Vysočina kerület gyönyörű 
környezetében. A Hotel Medlov két 

napra főhadiszállásunkká vált, ahol 
összemértünk erőinket a csocsó és az 
íjászat területén, illetve - aki merte - az 
kerékpárra pattant, hogy felfedezze 
a környező tájat. A hétvégi programot 
versenyen kívüli, szabadidős sportágak 
egészítették ki, mint például a minigolf, 
csónakázás és vízibiciklizés. 

Mindkét nap folyamán példás 
törődésben volt részünk, de nem 
hiányozhatott a verseny sportágak 
kiértékelése, illetve az esti diszkó sem. 
Legfőképpen azonban abban teljesedett 
ki a rendezvény célja, hogy egy nagy 
Stavmat-os társaságként együtt legyünk, 
ahol baráti viszonyban vagyunk 
egymással a bennünket elválasztó 

kilométerek ellenére is. Már most alig 
várjuk a következő találkozást, hisszük, 
hogy a legközelebbi alkalommal még 
többen leszünk, s a csapatépítőn azok 
a kollégáink is részt tudnak majd venni, 
akik idén különféle okoknál fogva sajnos 
nem tudtak csatlakozni hozzánk. 

Adela Adamíková

A szántódi céges 
panziónkról 
 
Az 1. oldal folytatása <<

A Jaguar Land Rover 
projekt építési 

folyamatában, Nyitrán társaságunk 
építőipari részlege, az INVEST, 
közvetlenül vagy közvetve részt 

vesz Lakkozóüzem, Szerelőcsarnok, 
Energetikai és Képzési központok, 
valamint az Utility objektumok 
építésében.

Mi történt a CSOPORTBAN? 

JLR képzési központ, Nyitra

A nyitrai Jaguar Land 
Rover beszállítói 

hálózatának keretén belül a spanyol 
óriás számára autóipari alumínium 
alkatrészek gyártásához – a GESTAMP 

csoporttal kapcsolatban – egy 
előregyártott váz teljes vasbeton 
tartószerkezetét szállítottuk, közel 33 
ezer m2-es felületre. 

Gestamp Nitra 

Gestamp Nitra 

A Nagyszombat 
központjában található 

Paulínska utcai projekt célja egy 
ötemeletes, kereskedelmi helyiségekkel 

is rendelkező lakóépület felépítése, két 
blokkra osztva, amelyek 45 lakásnak 
adnak helyet. A beruházás fő beszállítója 
az IN VEST, s.r.o.

Paulínska Rezidencia
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AZ ÚJ
CITYSTONEDESIGN
SHOWROOM

A pozsonyi, nagyszombati, vágsellyei 
és hernádgecsei bemutatótermünkön 
kívül két további bemutatótermet 
létesítettünk a nyitrai és trencséni 
STAVMAT Építőanyag Kereskedés 
telephelyén. A 2017-es év végéig 
továbbiak befejezését is tervezzük, 
Besztercebányán és a magyarországi 
Miskolcon. A meglévő bemutatótermek 
elérhetősége és címe megtalálható 
internetes oldalunkon, a következő 
linken: www.citystonedesign.sk/
realizacie. 
Változáson ment keresztül az idei évben 
a vágsellyei gyártóüzem területén 
létesített mintakert is. 
A 2017-es szezon kezdetével 
elindítottuk a Hess vonal gyártását, 
harmadik generációs, HESS RH1500-
3VA megjelölésű gépünkkel. E gép 
precizitása, gyorsasága és sokoldalúsága 
lehetővé teszi számunkra a minőségi 
termékek gyártását különböző 
módosításokkal, rövid idő alatt. 

Arcadia Paliszád – 
Újdonság 
Idén az Arcadia 15 x 15 x 90 cm-es 
hasított paliszádok új, 70, 50 és 30 cm 
magasságú elemekkel bővültek. Ezen 
elegáns elemek sorozatából játszva 
kirakhatóak különféle magasítások 
a lejtős kertben. A paliszádokat 2018. 
márciusában tervezzük besorolni az 
értékesítésbe. Addig is megtekinthetők 
a vágsellyei gyártóüzemben berendezett 
bemutatóteremben, valamint az 
előkészületben lévő, besztercebányai 
és miskolci bemutatótermekben is 
megmutatjuk majd őket. 

A MEGÚJULT
STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAG

2017. 
májusában 

befejeztük a trencséni üzletünk 
átfogó átépítését. A körülbelül 1000 
m2 alapterületű üzletünk teljesen 
új külsőt kapott, nagyon pozitív 
visszajelzésekkel az ügyfelektől és 
állandó partnereinktől. Az ügyfelek 
gyorsabb kiszolgálása végett az 

anyagok egy részét áthelyeztük 
a raktárból az üzlethelyiségbe. 
Az üzlet az átépítést követően 
saját részlegekkel rendelkezik: 
szerszámkölcsönzés; fürdőszoba 
stúdió; víz, gáz, fűtés; szerszámok; 
festékek és építési vegyi anyagok; 
csakúgy, mint a külön munkahely 
a kereskedelmi képviselők számára. 
Az munkatársak csapatának, élükön 
Ing. Róbert Kubík vezetővel sok-sok 
elégedett ügyfelet kívánunk! 

Martin Hipp

Bemutatóterem, Šali

Szakmai 
kiránduláson 
Csehországban

Az építőiparban 
a napok nem 

24 órából állnak manapság. Kivitelező 
partnereinket néhány napra „kiragadva” 
az építkezések mindennapi forgatagából 
meghívtuk egy szakmai kirándulásra 
a csehországi KVK Parabit a.s. beszállító 
Partnerünk jóvoltából.
2017. október 4-7. között egy 
gyárlátogatással, szakmai oktatással 
egybekötött kulturális program került 
megrendezésre, a kivitelező partnereink 
részére 15 fő részvételével. Szakmai 
körutunk során Partnereinknek 
lehetősége nyílt megtekinteni a KVK 

PARABIT a.s. csehországi Svoboda 
nad Úpou-ban lévő egyik bitumenes 
lemezeket gyártó gyáregységét. 
A már meglévő gyakorlati 
tapasztalatokat egy kis elméleti tudással 
gazdagítva, betekintést nyertünk 
a vízszigetelő lemezek legújabb 
műszaki újításaiba. A gyáregység 
laboratóriumában beavattak minket 
a különböző a gyártásközi ellenőrzések 
folyamataiba és vizsgálati módszereibe.
A kikapcsolódásra is lehetőségünk 
nyílt, bejártuk az egykori cseh-német 
(ma cseh-lengyel) határon kiépült 
„Stachelberg Erődök” erődrendszer 
bunkereit és föld alatti kazamatáit. 
Az estéket a Trutnov-i középkori 
sörpincében elköltött nagyon 
jó hangulatú, kellemes, kötetlen 
beszélgetések és vacsorák zárták.

Meggyőződésünk, hogy meglévő, illetve 
jövőbeni partnereink bizalommal fogják 
majd megvásárolni, beépíteni, ST Line 
elnevezésű saját márkás oxid-bitumenes 
lemezeinket, hiszen személyesen 

győződhettek meg arról, hogy hol és 
milyen szigorú műszaki előírások és 
követelmények betartásával készülnek 
a termékeink. 

– Mi történt a CSOPORTBAN? –

Arcadia Paliszád – Újdonság 

Nyitrai bemutatóterem

Az IN VEST társaság 
gépészeti divíziója idén 

vákuum kemencéket, hőcserélőket, 
pilléreket, szeparátorokat és nyomástartó 
edényeket gyártott jelentős és állandó 
ügyfelünk, a magyarországi BorsodChem 

számára, valamint a PVA Teplo és MG 
Technik számára. 
Gyakran nagymértékben specializált 
munkáról volt szó, amely professzionális 
megközelítést, tapasztalatot és 
csúcsminőséget igényelt. 

Kollégáink szerelési munkák során a magyarországi BorsodChem-nél.Egy vegyi üzemhez szállított hőcserélő. A STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAG-
KERESKEDÉSEK 
BŐVÜLÉSE 

Július elején 
új tagot 

üdvözölhettünk családunk körében: 
Dunaszerdahelyen új fióktelepünk 
nyitotta meg a kapuit. A telephely 
a Povodská úton található és az ipari 
övezetben kapott helyet. Ez ideális hely 
az új gyermek számára, amiről a már 
eddig kiszolgált ügyfelek nagy száma is 
tanúskodik. 

A felszerelését illetően csak 
a legjobbakat válogattuk össze, 

a kereskedés nyugodtan terjeszkedhet 
és könnyedén kielégítheti az ügyfelek 
igényeit. Az üzlet termékválasztékából 
minden egyes szakképpzett 
mesterember tud választani, akár profi, 
akár hobbi szerszámokat, habarcsokat, 
építési vegyi anyagokat, elektromos 
szerszámokat, festőeszközöket, akár 
az ST line saját márkás termékcsalád 
darabjait keresi. 

Röviden, itt mindenki megtalálja 
a kedvére való terméket. Az 
alkalmazottak csapatának, élükön 
Ondrej Ollári vezetővel sok-sok 
elégedett ügyfelet kívánunk! 

Martin Hipp

Az adminisztratív 
épület és 

a parkolóház épületének újjáépítése 

az Ekom társaság telephelyén, nem 
átlátszó és átlátszó üvegezésű részek 
felhasználásával a homlokzaton. 

EKOM Pöstyén

EKOM Pöstyén
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SZERSZÁM- 
KÖLCSÖNZŐ MÁR  
NÁLUNK IS 
A második negyedév végén Szlovákiában 
figyelemreméltó újdonsággal jelentünk 
meg, mégpedig építési gépek, 
szerszámok és a kapcsolódó felszerelések 
kölcsönzési lehetőségével. 
Ez a szolgáltatás már elérhető 
nagyszombati, trencséni, rózsahegyi és 
liptószentmiklósi telephelyünkön. 
Ügyfeleink vagy állandó vevőink 
a fenti telephelyeken a következőket 
kölcsönözhetik: 
• motoros gépek (vibrációs 

lemezek, vibrációs lábak, vágógép, 
áramfejlesztők), 

• villamos gépek (elektromos fűrészek, 
bontó és fúró kalapácsok, professzionális 

porszívó, forgó lézer, hornyoló maró, 
polisztirol vágó vagy falcsiszoló), 

• egyéb gépek és szerszámok 
(cserépvágó, hulladékgyűjtők és 
tartozékok), 

• tartozékok (tompító alátétek és 
tartozékok fűrészekhez, vágókhoz, 
kalapácsokhoz és elektromos 
gépekhez). 

A kínálatot készségesen bővítjük 
a kereslet alapján, a gépeket és 
szerszámokat pedig neves gyártóktól 
vásároljuk – az elektromos gépeknél 
elsődlegesen a Makita, a motoros 
gépeknél pedig az NTC márkát 
preferáljuk. 

Erik Bartoň

ST WORKSHOP
2017.09.14.
Prága 9 – Hloubětín
2017.09.14-én, csütörtökön, a Prága 
9 – Hloubětín alatti STAVMAT PROFI 
CENTRUM telephelyünkön sor került 
az 1. építészeti WORKSHOP-ra, amelyre 
minden ügyfelünket meghívtunk. 
A rendezvényen 22 jelentős építőanyag- 
és szerszámgyártó illetve beszállító 
vett részt. A nap folyamán, reggel 
8:00 órától az ügyfelek számára 
előadásokat, szakmai tanácsadást, 
illetve gyakorlati bemutatókat 
tartottak: hogyan alkalmazzák az egyes 
festékeket, vakolatokat, illetve, hogy 
hogyan használják az egyes elektromos 
szerszámokat, stb. 
Maga az ötlet, hogy az ügyfelek számára 
ilyen rendezvényt szervezzünk Tomáš 
Dohnal (OZ Prága 9, Hloubětín) és 
Radek Čos (VPS Prága 9, Hloubětín) 

kollégáinktól ered. 
A társaság vezetőségének támogatásával 
és a marketing, illetve a beszerzési 
osztály szoros együttműködésével 
ügyfeleink számára professzionális 
szintű, igen vonzó programot 
állítottunk össze, amely egésznapos 
frissítő-szolgáltatással egészült ki. Az 
építési WORKSHOP nemcsak a vevők, 
hanem a beszállítók körében is pozitív 
fogadtatásra talált. Az ST WORKSHOP 
sikerére és a vevők igényeinek kielégítése 
iránti igyekezetünkre tekintettel 
a célunk az, hogy e rendezvényből 
hagyományt teremtsünk és a jövő 
évben is megrendezhessük. Azonban 
nem szeretnénk „a babérjainkon ülni”, 
a rendezvény során néhány hiányosságra 
is rádöbbentünk, amelyeket inkább 
pozitívan látunk, a jövőben pedig 
mindenképpen korrigáljuk őket. 

Adela Adamíková

ÚJ BOELS SZER- 
SZÁMKÖLCSÖNZŐK 
Az a terület, amelyen a STAVMAT 
a tevékenységét végzi, napjainkban 
a kizárólag építőanyagok beszállítása 
révén nem lenne túl sikeres. Mivel 
a piac és az ügyfeleink is egyaránt 
igényesek, számos minőségi, kiegészítő 
szolgáltatást kínálunk számukra. Az idei 
év második félévében szolgáltatásaink 
kínálatát sikeresen bővítettük 
a szerszámkölcsönzéssel, a BOELS 
társasággal együttműködve. Az első két 
fióktelep, ahol már üzembe helyeztük 
vadonatúj szerszámkölcsönzőket, 
Strakonice és Příbram. A közeljövőben 
további szerszámkölcsönzőket is 
üzembe helyezünk. Az olyan szabványos 
szerszámokon kívül, mint például 
a fúró, ütve fúró, bontó kalapácsok 
vagy sarokcsiszolók, a kölcsönzőkben 
a kevésbé gyakori választék is 
megtalálható. Nem képeznek kivételt 
a fali fűrészek, az ipari porszívók, vibrációs 
lemezek, betonkeverők, fűrészek, 
gyaluk, kőműves szárítók, szivattyúk, 
vagy az állványzat sem, továbbá 

a termékkínálatunkba tartozó egyéb, 
a munkavégzést megkönnyítő 
kéziszerszámok. 
A BOELS céggel történő olyan szintű 
együttműködés, amelynek során a 
szerszámkölcsönzőt magunk
üzemeltetjük, elsősorban Marin Polívka 
úr (üzlet-termékmenedzser) érdeme, Jan 
Vondrášek (VOS Příbram) és Josef Pixa 
(VOS Strakonice) kolléga jelenlegi aktív 
támogatásával. 
Annak érdekében, hogy ügyfeleink 
kedvére tegyünk, megfelelően és időben 
tudjunk segíteni számukra a munkájuk 
során, e szolgáltatást idővel minden 
régióba ki szeretnénk terjeszteni a Cseh 
Köztársaság területén. 

Adela Adamíková

MARKETING 
TEVÉKENYSÉG 
SZLOVÁKIÁBAN 
Társaságunk az építőanyagok 
értékesítésének egyik piacvezetője, 
ami lehetővé teszi számunkra, hogy 
nem kevés keretet különítsünk el 
a marketing és reklám céljaira. Az 
idén sem volt ez másként. Marketing 
osztályunk - akár beszállítóink 
segítségével is - számos alkalommal 
kampányokat tart a márkaismertség 
növelése vagy a gördülékenyebb 
értékesítés érdekében. 

Az idei évben a következőkre került sor: 
• röplap-kampányok,
• rádiókampány a Fun Rádióban,
• szponzorált linkek az RTVS-ben,
• ST nyílt napok számos telephelyen,
• az üzletek fokozatos rebrandingje a DM 

szerint, 
• online kampányok,
• munkaruhák és pólók osztása,
• üzletek átépítése. 
Ebben az időszakban év végi 
ajándékokkal készülünk az Önök számára. 
Vezetőségünk az idén úgy döntött, 
hogy minőségi magyar termékeket 
osztunk szét (a csomag kolbászt és bort 
fog tartalmazni). Egy jó, csípős kolbász 
a kiváló minőségű borral biztosan 
ízlik majd minden igazi mesternek. 
A csomaghoz mellékelünk egy 
termékleírási listát is, hogy az ügyfelek is 
tudják, minőségi terméket kapnak. 

Martin Hipp

MARKETING 
AKTIVITÁS 
CSEHORSZÁGBAN 
A STAVMAT-nál nemcsak szakmai, 
hanem társasági életet is élünk. Az ST 
news legutóbbi kiadása óta számos 
olyan esemény történt, amelyet az aktív 
Stavmat-osok az egyes telephelyeken 
saját maguk szerveztek meg, 
a társadalmi események közül pedig jó 
párat a marketing osztály szervezett. 
2017 áprilisa óta a mai napig különféle 
tavaszi napokra, nyílt napokra, az 
ügyfelek számára szervezett nyári 
grillpartikra vagy a jelenlegi „őszi 
napokra” került sor. E rendezvényeket 
általában az adott telephely szervezi 
a beszállítókkal együttműködésben, 
ezért a kellemes beszélgetés mellett 
a rendezvényen mindig sor kerül 
a beszállítók bemutatására is, akik részt 
vesznek a rendezvényen. 
A STAVMAT PROFI CENTRUMOK (SPC) 
a tavaszi szezont a hagyományos 
SZERSZÁMOK ÉJSZAKÁJA nevű 
rendezvénnyel indították, amely 
mindhárom SPC telephelyen 
megrendezésre került különböző 
időpontokban. A marketing osztállyal 
együttműködésben a Szerszámok 
Éjszakáját az ügyfelek felé mindig 
nyomtatott promóciós anyagok 
segítségével, direct mail-ben vagy 
SMS-kampánnyal kommunikáljuk. 
Az együttműködés a beszállítókkal, 
a bemutatásuk, a szakmai tanácsadás 
és a szerszámok kedvező árai mindig 
nagyszámú ügyfél részvételét ígérik. 
A marketing osztály április óta 

részben vagy egészben a következő 
tevékenységekben vett részt: 
Csapatépítő tréning az alkalmazottak 
számára – Medlov, 2017.06.03-04. 

(önálló hozzájárulás), Hirdetőtábla-
kampány a Baumittal 2017 
augusztusában, az időjárás-jelentés 
szponzorációja a Rádió Európa 2-n, 2017 
augusztusában és szeptemberében. 
Az SGCP Isover beszállítónkkal szintén 
szerveztünk egy rendezvényt – 
a Reggeli Show-t a Rádió Frekvencia 
1-en, ahol a műsorvezetők a reggeli 
főműsoridőben szórakoztatták 
a hallgatókat, és Csehország 
legügyesebb mesterembereit értékes 
ajándékokkal jutalmazták, a STAVMAT és 
az ISOVER támogatásával. 
2017.09.12-2017.10.12 között 
hagyományosan megrendezésre 
került a Rákellenes liga „Mindenki 
a saját egészségének kovácsa” című 
vándorkiállítása, amelynek egyik 
legfontosabb partnere vagyunk. Az 
SPC Prága 9 Hloubětín telephelyünkkel 
megszerveztük az ST WORKSHOP 
(önálló hozzájárulás) 1. évadát, amelyre 
2017.09.14-én került sor és nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy több mint 
ezeregyszáz ügyfelet értékeltünk ki és 
jutalmaztunk meg. „A pénz pénzt fial” 
című motivációs program keretében 
tavasszal és most ősszel is országos 
rendezvényt tartottuk, „Reggeli 
a STAVMAT-tal” címmel, amely rendkívüli 
népszerűségre tett szert ügyfeleink 
körében. Nem kevés, ami az elmúlt 
hónapokban történt a cégen belül - és 
még nincs vége az évnek! Köszönet jár 
mindenkinek, aki hozzájárul a társadalmi 
életünkhöz, ezáltal jó színben tüntetve fel 
a STAVMAT-ot. 

Adela Adamíková

AZ ST LINE MÁRKA
A CSEH PIACON
A STAVMAT STAVEBNINY a.s. egyik 
legnagyobb eredménye az ST Line 
saját márkás termékcsalád bevezetése 
volt a cseh piacra. Saját termékeinket 
már második éve értékesítjük, 
a portfóliót pedig folyamatosan 
újdonságokkal egészítjük ki. A szezont 
máris néhány ST Line újdonsággal 
indítottuk, majd a kínálatot ősszel 
fugázóanyagokkal bővítettük, hatféle 
árnyalatban, 2 kg-os és 5 kg-os 

kiszerelésben. Mindjárt többféle 
volumenű csomagolást is bevezettünk 
az új mélyalapozóból és a 750 ml-es 
pisztolyos purhabból. A közeljövőben 
az őszi ST Line kollekciónk többféle 
kéziszerszámmal is kiegészül. 
A sajátmárkás termékcsalád már 
elérhető a www.stavmat.cz/stline 
oldalon. Egyúttal egy katalóguson 
is dolgozunk, amely az ST Line saját 
márkás termékcsaládot teljeskörűen 
bemutatja. 

A rebranding keretén belül augusztusban befejeztük az üzleteink új dizájn szerinti 
átalakítását Magyarországon. Az alábbi felvételeken a miskolci kereskedés látható. 

MARKETING 
AKTIVITÁS 
MAGYARORSZÁGON 
Augusztusban a Stavmat magyarországi 

telephelyei számára megvásároltuk 
az első 17 gépjárművet, amelyet 
fokozatosan folytatunk majd, így az 
elkövetkező években további 40 autóval 
bővül majd a flotta. 

A 2017-es év második felében jelentős életjubileumát 
ünnepli néhány drága kollégánk: 
Blahovcová Renáta – IN VEST, s.r.o.
Bodnár Attila – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi 
Zrt.
Čačko Róbert, Ing. – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Čakvári Lucia – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Čavojský Michal – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Darázs Viktor – IN VEST, s.r.o.
Döme Jozef – IN VEST, s.r.o.
Gagyi Róbert – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi 
Zrt.
Gála Alexander – CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Galló Július – IN VEST, s.r.o.
Grőger Peter – IN VEST, s.r.o.
Kovácsné Böszörményi-Varga – STAVMAT
STAVEBNINY, Zrt.
Kožuch Miroslav – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Lakatoš Vojtech – IN VEST, s.r.o.
Lantos Edit – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Lassú Ľudovít – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Machunka Ľubomír – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Mondočko Štefan – IN VEST, s.r.o.

Nagy Csaba – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi 
Zrt.
Nagy Erika – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Nagy Róbert – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi 
Zrt.
Nagy Tamás – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi 
Zrt.
Péterné Ihász Hajnalka Krisztina – STAVMAT 
Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
Sopoliga Miroslav – CITY STONE DESIGN, s.r.o.
Szabo Jozef – IN VEST, s.r.o.
Szarka Daniel – IN VEST, s.r.o.
Šmidák Juraj – IN VEST, s.r.o.
Tóth Juraj – IN VEST, s.r.o.
Trubač Martin – STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Turjánszki Péter – STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi 
Zrt.
Zalubil Ján – IN VEST, s.r.o.

Szeretettel üdvözöljük őket!

ST família
2017.06.02-én 

nős kollégáink 
sora tovább 
gyarapodott Pavel 
Navrátillal a brno-i 

telephelyről. 
A Navrátil 

házaspárnak ezúton 
gratulálunk és sok boldogságot 
kívánunk közös életükhöz! 
 
STAVMAT csapatunk 2017.05.21-én 
új taggal bővült, amikor vágújhelyi 

kolléganőnknek, 
Lenka Mitanovának 

megszületett 
gyönyörű kislánya, 
Michaelka. 

Gratulálunk! 

Gratulálunk kollégánknak, Budai 
Istvánnak a magyarországi 
Mezőkövesd városából, aki István 
fiának boldog édesapja lett, 
csakúgy, mint Hullám Krisztiánnak 
a balatonfüredi telephelyről, akinek 
szívből gratulálunk kisfia, Nimród 
születéséhez! 
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Kellemes karácsonyi 
ünnepeket
és boldog új évet 
kívánunk!
2018


