
Kedves Kolléganők és 
Kollégák, Kedves Barátaink,  
a napokban a részetekre kézbesített 
új magazin célja, hogy a közös ST 
szimbólum által összekötött három 
országban működő cégcsoportok, 
építőanyag-értékesítők információs 
eszköze legyen. Ez a szimbólum 
grafikusunk, Roman Zima 
munkájának eredménye és arra 
szolgál, hogy egyesítse a csoportot és 
megkülönböztesse a versenytársaktól. 
Véleményem szerint jól sikerült. 
Ezért az új évben a Raab Karcher 
Építőanyag Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot is 
átnevezzük STAVMAT Építőanyag 
Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra. 
A magazint ST news-nak neveztük 
el.  A célja a tájékoztatás a STAVMAT 
család jelentős eseményeiről. Jó példák 
keresése és bemutatása, valamint az 
érvelés és értékelés. A szerkesztőségen 
és a kivitelezői csapaton felül 
Benneteket is együttműködésre 
buzdítalak, kedves kollégák!  Örömmel 
fogadom a Ti észrevételeiteket 
és hozzájárulásotokat is.  Hiszem, 
hogy ezáltal is, közösen keressük 
majd a jövőbeli arculatunkat. Mély 
meggyőződésem, hogy egy haladó, 
sikeres és tudását folyamatosan bővítő 
cég arculatát tükrözi majd.  Ebből 
a célból tettünk egy jelentős lépést. 
A RAAB KARCHER csoportba sorolása 
a piacon nagy tiszteletnek örvend.  
Az akvizíció természetesen egy dolog. 

A beépülés, a folyamatok tökéletesítése 
és a költségek optimalizálása pedig 
egy másik. Ez utóbbin jelenleg 
szorgalmasan dolgozunk. Talán nem 
titok, hogy megpróbáljuk egyesíteni az 
anyagi, partneri és beszállítói struktúrát. 
Nagyra értékeljük a beszállítóinkat, 
de csak azokkal dolgozunk együtt, 
akiknek célja, hogy rajtunk keresztül 
is minőségi termékeket szállítsanak 
a piacra. Azt akarjuk, hogy partnereink 
számára a minőség garanciáját 
jelentsük. Megszólítjuk az ügyfeleket, 
aminek köszönhetően adatbázisunk 
több mint 15 000 rendszeresen vásárló 
ügyfelet tartalmaz. Ez már önmagában 
is nagy felelősség.  Számukra jó 
néhány érdekes programot készítünk.    
Mindenekelőtt ki szeretnénk egészíteni 
weboldalunkat új funkciókkal, amelyek 
megkönnyítik a vásárlást. Egységesítjük 
a hűségprogramokat. Boltjaink 
arculatának megújításával készülünk és 
az alkalmazottaink számára  
szóló ösztönző programokat is 
egységesítjük. 

Mindezt ötvöznünk kell a hatékonyság 
növelésével és értelemszerűen a bérek 
lehetőség szerinti emelésével is. 
Társaságunk e téren is vezető pozíciót 
kíván elfoglalni. Olyan munkáltató 
szeretnénk lenni, akit nemcsak 
a környezete, de a saját alkalmazottai 
is pozitívan értékelhetnek. 
Életem mottója a tisztesség és 
igazságosság. Ez vállalkozói 

szempontból annyit jelent, hogy ha 
a vállalat nyereséges, a munkavállaló 
sem járhat rosszul. 
Kedves Kolléganők, Kollégák és 
Barátaink, remélem, hogy információs 
magazinunk pozitív fogadtatásban 
részesül. 

Pavol Kollár
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Közép-Európa legnagyobb 
építőanyag kereskedő hálózata

ST LINE – CEMAT 
Csúcsminőség izárólag  
a STAVMAT-nál
2016 egy rendkívüli eseményekben 
gazdag év a STAVMAT életében. 
Legyen szó akár az európai szintű, 
sikeres akvizícióról, maga a vállalat 
fennállásának 25. évfordulójáról, vagy 
a STAVMAT márka újratervezéséről. 
Az elmúlt év a STAVMAT életébe 
az első saját márkás építőanyag-
termékvonalat is meghozta, ST line 
név alatt.
2016 augusztusában a STAVMAT 
Építőanyag Kereskedésekbe és 
folytatás a 3. oldalon >>

Az ST família ROVAT
A STAVMAT Csoport három országban 
van jelen, ahol mintegy 1300 
alkalmazottat foglalkoztat. Ez pedig 
már egy elég nagy családnak számít. 
Minden egyes tagja, mindegyikünk 
egyedi valami miatt. Kollégáink 
a munka mellett különböző 
tevékenységeket folytatnak, vagy 
jelentős pillanatokat élnek meg 
a magánéletükben. Az ST család 
rovatban rendszeresen bemutatjuk 
olyan kollégáinkat, akik a Cseh 
Köztársaságban, Szlovákiában és 
Magyarországon található 
folytatás a 3. oldalon >>

A STAVMAT ÚJ 
RUHÁBAN rovat
A budapesti PROFI 
CENTRUM  
Az elsők a piacon – új 
dizájn – minőségibb 
szolgáltatások
Köszöntöm a negyedéves ST news 
magazinunk első számának minden 
kedves olvasóját, és ezen alkalommal 
egyidejűleg örömmel szeretném 
bemutatni Nektek a Stavmat 
építőanyag kereskedések hálózatának 
eddigi legnagyobb projektjét, amely 
jelenleg is megvalósítás 
folytatás a 2. oldalon >>
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ST LINE –  
Csúcsminőség izárólag  
a STAVMAT-nál
folytatás az 1. oldalról <<

STAVMAT PROFI CENTRUM-okba 
a cseh piacon felkerültek a raktárak 
polcaira az ST line temékek. Kiváló 
minőségű építőanyagokról van 
szó, amelyek kizárólag a STAVMAT 
üzletek hálózatában érhetőek 
el a cseh és a szlovák piacon, 
valamint CEMAT márkanév alatt 
a magyar piacon. A cseh piac 
és az ST line márka a STAVMAT 
ügyfelei számára kezdetben 
ötvenhat terméket mutatott be, öt 
termékcsoportban – szárazhabarcsok, 
építési vegyi anyagok, beltéri festékek, 
szegecses filmek és geotextíliák. 
A szlovák piac az ST line márkanév 
alatt az első fázisban az építési vegyi 
anyagokat mutatja be – PU habokat 
és tömítőanyagokat. A CEMAT saját 
márka a magyar piacon a következő 
termékcsoportokba tartozó anyagokat 
foglal magában: szárazhabarcsok, 
tetőablakok, EPS, XPS, fóliák és 
üvegszálas szövetek; összesen 
tizennégy terméket.
Az ST line saját márkás termékvonalar, 
mint a NOVIPRO márka utódját 
a magas szintű minőség, kedvező 
ár és vonzó formatervezés jellemzi. 
A termékek formatervezése egységes, 

a látszóbeton hangsúlyos elemével és 
színek széles skálájával. A termékek így 
könnyen megjegyezhetőek nemcsak 
a nevük, hanem a színárnyalatuk 
szerint is. Maga az ST line márka, 
a hangsúlyos „ST”-vel szintén elegáns 
formákkal rendelkezik. A márka 
színes kivitele – fehér betűk piros 
alapon – reprezentatív módon hat, 
a boltok polcain pedig ezek a termékek 
könnyen észrevehetővé válnak.
Az ST line márka a megalakulásától 
fogva, egészen a végtermékek 
raktárba helyezéséig biztos úton 
haladt – egy folyamaton esett át, 
amelyet a három ország STAVMAT 
alkalmazottainak sorából kikerülő 
személyekből álló csapat fémjelzett, 
grafikusokkal, gyártókkal vagy külső 
ügynökségekkel. Mindenkinek, 
aki részt vett az ST line márka 
létrehozásában, nagy köszönettel 
tartozunk. Az ST line márkának 
pedig sok sikert, hosszú életet, nagy 
forgalmat és népszerűséget kívánunk 
a vásárlók körében!

Adela Adamíková

Az ST família ROVAT
folytatás az 1. oldalról <<

boltjainkban dolgoznak, és akik 
munkahelyen kívüli érdeklődési köre 
és eredményei említésre méltóak. 
Szívesen fogadjuk, ha az ilyen érdekes 
tevékenységekről, történetekről és 
pozitív példákról a kollégák körében 
értesítenek bennünket, hogy az ST 
news további lapszámaiban akár épp 
a Ti boltotokból mutathassunk be 
kollégákat. Ne habozz megosztani 
velünk gondolataidat a vezető boltok 
segítségével, vagy akár Te magad is 
elküldheted részünkre e-mailben, az 
alábbi címek valamelyikére:
•  a Cseh Köztársaságban:  

adela.adamikova@stavmat.cz 
•  Szlovákiában: hipp@stavmat.sk
•  Magyarországon:  

patocsova@stavmat.sk.

 Szombaton, 2016.07.09-én 22:37 
órakor a Stavmat-osok köre új 
taggal bővült, ifj. Jaroslav Hudec 
személyében. Gratulálunk a büszke 
apának, Jaroslav Hudec-nek (aki 
a Plzeň városában található telephely 
vezetője).

Szombaton, 2016.06.11-én Ing. Tomáš 
Vácha kollégánk (a saját) esküvőjét 
válaszotta a céges csapatépítéssel 
szemben. Sok boldogságot kívánunk 
a Vácha házaspárnak! (Ing. Tomáš 
Vácha, a STAVMAT Cseh Köztársaság 
Kereskedelmi Igazgatója).

A futás hatvan rajongója az első 
júniusi szlovákiai hétvége során 
teljesítette a Kassa és Pozsony közötti 
távot. Az első, leghosszabb váltófutás, 
a The Run Slovakia 2016 futói egy 
több mint 510 km hosszú pályát 
küzdöttek le, három nap alatt. Keletről 
nyugatra, országunk legszebb zugain 
át futottak, hegyeken és völgyeken 
át. A résztvevő csapatok között volt 

a STAVMAT Építőanyag Kereskedés 
csapata is, és a 47:09:11-es idejével 
a szenzációs negyedik helyen végzett. 
Nagy gratuláció az egész csapatnak.
A STAVMAT STAVEBNINY részéről 
az alábbi személyek futottak: Jana 
Plišková – a Michalovce-i telephely 
vezetője és a csapat kapitánya, Igor 
Habdák – a STAVMAT Építőanyag 
Kereskedés Kereskedelmi Igazgatója, 
Štefan Sobek – a Kelet-Szlovákiáért 
felelős területi igazgató, Vladimír 
Drahoš – IS rendszergazda, Radovan 
Živna – a Malacky városában 
található telephely vezetője, Rastislav 
Droščák – pozsonyi kereskedelmi 
képviselő és beszállítóink közül 
is segítségünkre volt Branislav 
Paulovič – Isover, Peter Koutnik – Quick-
Mix, Daniel Vantuško – Quick-Mix, 
valamint Bruno Šimko a Xellától. 
Arról, hogyan sikerült teljesíteni 
a futást ezen a megterhelő pályán, 
a futócsapat tagja és a STAVMAT 
Építőanyag Kereskedés Kereskedelmi 
Igazgatója, Igor Habdák mesélt:
„A dombok között vagy éjjel esőben, 
bevallom, nemcsak pozitív érzelmek 
uralkodtak el rajtam (nevet), de az 
utolsó kilométerek és a cél mindenért 
kárpótolt és maradt a nagy öröm és 
eufória. Közülünk mindenki leküzdte 
önmagát, de számomra a legnagyobb 
nyertes Janka és Vlado volt, akik „nem 
futóként” hagyták magukat rábeszélni 
az eseményre, hogy tényleg nagyon 
rövid idő alatt felkészüljenek 
a kőkemény versenyre és teljes értékű 
futóként vegyenek részt azon... le 
a kalappal előttük!”
Hisszük, hogy már ma is szorgalmasan 
készül a csapatunk a The Run Slovakia 
2017 nevű futóversenyre, és egy év 
múlva dobogós helyet sikerül majd 
megszereznie! Lehet, hogy éppen Te 
is kedvet érzel majd magadban, hogy 
csatlakozz hozzánk!

Magyarországi kereskedelmi 
képviselőnk, Bartha Beatrix a magyar 
csoportban a Habitat Alapítvány 
munkáinak fő szervezője, amely 
segítséget nyújt a rászorulók részére 
lakásaik felújításában, vállalkozások 
és önkéntesek segítségével. A Raab 
vállalat az építőanyagokat rendkívül 
kedvező áron biztosította és az 
adminisztratív munkákban is segítséget 
nyújtott. Bartha Beatrix részt vesz az 
építési munkákban és szó szerint saját 
kezűleg járul hozzá a végeredményhez. 

-rr-

A STAVMAT ÚJ 
RUHÁBAN rovat 
folytatás az 1. oldalról <<

alatt áll Budapesten a Raab Karcher 
központjában. A Stavmat név 
összekapcsolása a Raab Karcher-rel 
Magyarországon és Csehországban 
hatalmas kihívást jelent a vállalat 
számára, amely a szlovák piacon való 
működésének 20 éve alatt, „családi 
méretű” vállalkozásból 2016-ig Közép-
Európa legnagyobb építőanyag 
kereskedési hálózatává nőtte ki 
magát. 
A Raab Karcher vállalat központja 
Budapesten eddig oly módon 

működött, hogy bár a Raab 
Karcher építőanyag kereskedés 
és a Proficentrum épülete 
fizikailag közös területen 
helyezkedett el, mindkét 
telephely külön raktárkészlettel, 
külön pénztárrendszerrel, eltérő 
ügyfélkiszolgálási móddal, különböző 
értékesítési móddal és az üzleti 
partnerek kiszolálásának más 
logisztikai rendszerével rendelkezett. 
Az új tulajdonos „belépése” 
a Raab életébe Magyarországon 
friss gondolatokat és ötletek új 
hullámát hozta magával. Az első 
ötlet az építőanyag kereskedés 
és az említett Proficentrum 

összevonása volt, valamint egy 
teljesen új, közös platformon 
működő kiszolgálási rendszer 
létrehozása volt. A munkálatok 
2016 májusában kezdődtek meg, az 
átalakítás befejezésének tervezett 
határideje pedig 2016 szeptembere. 
Az új Proficentrum projektje már 
az ST vállalat új jelét hordozza 
a homlokzatán, amely mindhárom 
országban bevezetésre kerül.
Az említett átépítés eddig is és jelenleg 
is a projektbe bevont minden kolléga/
alkalmazott maximális támogatását és 
együttműködését igényli. Időbelileg 
és pénzügyileg is egyaránt megterhelő 
időszakról van szó.

Az ügyfelek számára a piacon 
elsőként szeretnénk nyújtani ún. 
„drive-in” kiszolgálási logisztikai 
megoldást – az ügyfél megérkezik, 
leparkolja a járművét a kijelölt 
helyek valamelyikére és amíg elintézi 
a formalitásokat és megiszik egy jó 
kávét, professzionális kollégáink rövid 
idő alatt berakják az árut a kocsijába 
és elintéznek minden adminisztratív 
teendőt.
Hisszük, hogy erőfesítéseink az új 
központ számára még több vásárlót 
hoznak majd, akik értékelni fogják, 
hogy professzionális szolgáltatást 
kapnak a lehető legmagasabb szinten, 
emiatt pedig szívesen visszatérnek 
hozzánk a jövőben is.

Veronika Patócsová

Szeptemberben ilyen Proficentrum nyílik (januártól a Stavmat nevet viseli  majd) 

Budapesten a munkálatok teljes gőzzel 
haladnak

STAVMAT Építőanyag 
Kereskedés Jičín, 
központ a magazinból!

Társaságunk, a STAVMAT Építőanyag 
Kereskedés a Cseh Köztársaságban több 
mint hatvan telephellyel rendelkezik, 
amelyek közül mindegyik egyedi és 
különleges valami miatt. Különleges az 
elhelyezkedése, értékesítési csapata, 
sikerei, hűsége vagy épp az elért 
eredményei által. Mindenképpen 
figyelemre méltó a Jičín városában 
található STAVMAT Építőanyag 
Kereskedés telephelye, amely újonnan 
épült ezért olyan, „mintha most lépett 
volna ki egy magazin oldaláról”.
A modern épület, jelentős 
elhelyezkedéssel, érdekes külső 
terekkel és 500 m2-es üzlethelyiséggel 
az ügyfelek számára elegendő helyet 
kínál ahhoz, hogy vásárlásaikat 
kényelmesen, kulturált környezetben 
végezhessék. Közvetlenül a bolt belső 

terében a vásárlók anyagok széles 
skáláját találják a festékek, szerszámok, 
építési vegyi anyagok, száraz vakolatok 
és habarcs keverékek, fugázó 
anyagok, stb. termékválasztékából. 
Magától értetődő módon elegendő 
mennyiségű anyag áll rendelkezésre 
az ST line saját márkájú temrékek 
sorozatából is. A további anyagokat 
az ügyfelek a telephely kültéri 
csarnokában találják, amely 
a bolthelyiségtől mindössze pár 
méterre található.

A jičíni telephely 
elválaszthatatlan 
részét képezi a stabil 
és magas színvonalú 
értékesítési 
csapat, amelynek 
tagjai nélkül ez 
a telephely nem 
jöhetett volna létre. 
Vladimír Flégr úr, 
a bevásárlóközpont 
vezetőjének 
vezetése alatt ezt 
a telephelyet egy 
olyan területen építették fel, ahol 
korábban egy kisebb, eredeti bolt 
működött. Flégr úr és szakképzett 
csapata a jičíni telephely színvonalát 
még azokban a pillanatokban is 
fenntartotta, amikor az új telephely 
munkálatai korlátozhatták volna 
a szintet, amelyet megszokhattak 
a vásárlók. A jičíni csapat 
szakértelmének köszönhetően 

azonban az építkezés folyamán az 
ügyfélnek nem kellett jelentősebb 
korlátozásokat tapasztalnia. 
A telephely tökéletes megjelenése 
ebben a konkrét esetben teljes 
mértékben összhangban van azokkal 
az emberekkel, akik e központ szívét 
jelentik

Adela Adamíková

Jicin-i központ

Jicin-i központ

Szenicei telephely 

Senica (Szenice) –  
A STAVMAT Építőanyag 
Kereskedés új címe
Folyamatosan próbáljuk tökéletesíteni 
a feltételeket telephelyeinken, 
az ügyfeleink és munkatársaink 
számára egyaránt.  Ezért is döntött 
úgy társaságunk vezetősége, hogy 
átköltözteti a telephelyet Senica 
városában egy új címre, a Priemyselná 
283-ra. A költözéssel nagyobb teret 
nyertünk az építőanyagok tárolására, 

egy nagy tárolócsarnokot, valamint 
egy fedett beállót. És ami még fontos: 
nagyobb és szebb bolthelyiségünk is 
lett, az áru áttekinthető elrendezési 
lehetőségével, 46 folyóméternyi 
polcon. A vásárló mostantól könnyen 
megtalálja a beszállítóinktól kapott 
árut és biztosan szívesen fogadja 
a jelentősen kibővített választékot 
a kézi és festéshez használatos 
eszközökből, fugázó anyagokból, 
vízvezeték-szereléshez használatos 
anyagokból, horgonyzó technikai 

termékekből, építési vegyi anyagokból 
és kézi elektronikus szerszámokból. 
Érdekes látni az egyes telephelyek 
teljes átalakítását és költöztetését. 
Tekintsük meg együtt, hogyan is 
történik mindez. Lefotózzuk a teret, 
méréseket végzünk és már kezdhetjük 
is a tervezést...
Ezt követi a tervezet kommentálási 
fázisa, amelyben a jövőbeli telephely 
valamennyi igényét megvitatjuk. 
A projekt jóváhagyását követően 

Bartha Bea akcióban

Stavmat futócsapat

ÚJ DIZÁJN – Ötletek 
Tőletek
A Stavmat Építőanyag Kereskedés 
egy dinamikusan fejlődő társaság, 
amelynek célja, hogy a legnagyobb 
építőanyag kereskedési hálózatból 
Közép-Európában piacvezető vállalattá 
is váljon a saját piaci szegmensén 
belül a bolthelyiségi berendezései 
formatervezésének, minőségének 
és hatékonyságának területén, 
a STAVMAT egyértelmű és modern 
kézjegyével. Dolgozunk a telephelyek 
új formatervezésén, hogy ne csak jól 
nézzenek ki, hanem mindenekelőtt 
megszólítsák az ügyfelet és teljesítsék 
az elvárásait, hogy az ügyfél gyorsan 
megtaláljon nálunk mindent, amit 

kínálni tudunk számára és amire 
szüksége van a munkájához. Szívesen 
fogadunk minden ihletet és inspirációt 
Tőletek is, mert meggyőződésünk, 
hogy közösen olyan környezetet 
hozunk majd létre, ami vonzó 
az ügyfelek számára és kedvező 
a STAVMAT dolgozói csoportjai 
számára is egyaránt. Magyarországon:  
patocsova@stavmat.sk.
Szívesen fogadunk minden ihletet 
és inspirációt Tőletek is, mert 
meggyőződésünk, hogy közösen olyan 
környezetet hozunk majd létre, ami 
vonzó az ügyfelek számára és kedvező 
a STAVMAT dolgozói csoportjai 
számára is egyaránt.

-rr-

Senica (Szenice) –  
A STAVMAT Építőanyag 
Kereskedés új címe
folytatás az 2. oldalról <<

a legutolsó részletig megkezdjük 
magát a tér átalakítását, ha azt 
a költözés szükségessé teszi. Ha az 
új telephely nem igényel építési 
átalakításokat, megvitatjuk a telephely 
költöztetésének ütemtervét 
a vezetővel és máris hozzálátunk. 
És mi lett a Senica városában 
működő telephely átköltöztetésének 
eredménye? Egy modern és 
szép bolthelyiség a Stavmat 

Építőanyag Kereskedések vizuális 
tervével összhangban, nagyobb 
és áttekinthetőbb tárolóterekkel. 
A Senica-i bolthelyiség az új 
kialakításának köszönhetően minden 
feltétellel rendelkezik a jelenlegi 
ügyfelek megtartásához és új ügyfelek 
megszerzéséhez, akiket biztosan 
meggyőz a személyzetünk, kínálatunk 
és szolgáltatásaink magas színvonala. 
A Senica-i csapatnak sok sikert, 
magas forgalmat és főként elégedett 
ügyfeleket kívánunk!

Martin Hipp

folytatás a 3. oldalon >>



1. szám

GULYÁS Nádasfőn
Augusztus elején a Stavmat Stavebniny 
Rohožník /Stavmat Építőanyag 
Kereskedés, Nádasfő/ telephelyen 
immáron harmadik éve megtartottuk 
a hagyományos gulyásfőzést, 
a vásárlóink és ügyfeleink iránti tisztelet 
és hála jeléül. Barátságos hangulatban 
egyúttal a Nádasfőn frissen megújított 
boltunkat is bemutattuk részükre, 
amely már közel 20 éve létezik, de 

még a mai napig is fejlesztjük és 
bővítjük a termékkínálatot, mostanra 
azonban elkalandoztam a kiváló 
vadgulyásunktól. Körülbelül 50 liternyi 
készült, nettó 25 kg húsból, fiatal 
vaddisznóból. Mindig úgy igyekszünk, 
hogy a végén ügyfeleink mind a tíz 
ujjukat megnyalják. Ez alkalommal 
sem volt ez másként. Mind elfogyott. 
Ügyfeleink kiválóan érezték magukat 
nálunk, köszönetet mondtak az egész 
nádasfői csapatnak és nagyra értékelik, 

hogy időnként ilyen specialitással 
várjuk őket.  

Ján Frühauf,  
Rohozník-i telepvezető

Csapatépítés Šiklův Mlýn városában
A 2016.06.11-12-iki hétvégén 
a STAVMAT alkalmazottai a Cseh 
Köztársaságban egy pillanatra 
a „Vadnyugaton” érezhették magukat. 
Szombat és vasárnap folyamán 
a Stavmat-osok kipróbálhatták az 
aranymosást, az íjazást indiánokkal, 
a késdobálást és baltadobálást 
a cowboy-okkal, vagy épp a lasszóval 
fogást, amit leöblíthettek egy jó pofa 
sörrel a sírásó bárjában. Mindezen 

tevékenységeket Šiklův Mlýn 
western város vonzó környezetében 
végezhették, nem messze Bystřice nad 
Perštejnem városától. 
A Stavmat-osok a csapatépítés során 

nemcsak érdekes versenyszámokban 
próbálhatták ki magukat, de 
emberségességüket és kollegialitásukat 
is próbára tehették, mert az egyes 
versenycsapatokat oly módon keverték 
össze, hogy a 220 embernek le legyen 
túl sok esélye arra, hogy az egyes 
csapatokba ismeretség vagy szimpátia 
alapján kerüljenek besorolásra. Az 
első bizonytalanságokat a kollégák 
ismeretlenségéből, akiket bizonyos 
esetekben életükben először láttak, már 
néhány perc alatt sikerült leküzdeniük. 
A versenyek egész szombat délután 
tartottak, azt követően pedig 
a nyertes csapatok átvették a díjaikat, 
az esti mulatság pedig barátságos 
hangulatban telt egészen a késő 
esti – reggeli órákig. A csapatépítés 
biztosan lérte a célját, és egy 
pillanatra mindenkit rákényszerített, 
hogy elgondolkozzon azon, hogy 
a Stavmatnál is csak emberek 
dolgoznak, tekintet nélkül a beosztásra, 
titulusra, területre és az egyes városok 
közötti távolságra. 

Adela Adamíková

Horgászat 
Július 12-én a Stavmat-osok kellemes 

pillanatokat élhettek át a „halak 
és horgászok” körében. A Baumit 
üzleti partnerekkel megtartott 
hagyományos rendezvényén 
főként a fiúk jeleskedtek a STAVMAT 
Építőanyag Kereskedésekből. A szabad 
pillanatokat a kellemes horgászaton 
a Zemianska Oľča városában található 
Carp Paradise horgászati terület 
gyönyörű környezetében élhették át és 
megszerezték mindhárom első helyet. 

1. helyezés: Ifj. Jaroslav Danihel 
(Stavmat Stavebniny Rohožník /Stavmat 
Építőanyag Kereskedés, Nádasfő/)
2. helyezés: Martin Mládek (Stavmat 
Stavebniny Malacky /Stavmat 
Építőanyag Kereskedés, Malacka/)
3. helyezés: Michal Chudáčik (Stavmat 
Stavebniny Rohožník /Stavmat 
Építőanyag Kereskedés, Nádasfő/)
Gratulálunk a nyerteseknek és 
reméljük, az ügyfeleinkkel is olyan jól 
boldogulnak majd, mint  
a pecázással! :)

Új vállalati formaruha
Az elmúlt napokban, de az 
elkövetkezendőkben is a három 
országban működő cégcsoportot 
összekapcsoló ST jel egyre gyakrabban 
jelenik majd meg körülöttünk. Célunk, 
hogy ezen egyszerű, de hangsúlyos 
jel segítségével az ügyfelek gyorsan 
azonosítani tudják a csoportunkat. 
Az eladók is magukon hordozzák 
a logót, ezért a vállalati formaruha is 
változáson esik át. Ebben a pillanatban 
bemutatjuk Nektek az új pólókat, 

Adela Adamíková Veronika PatócsováMartin Hipp

Motiváció... mi vár 
ránk 2017ben?
A motiváció célja, hogy „kiválóak” 
legyünk. Kiváló lehet az egyén, de 
akár egy egész csapat is, ezért
kell támogatni a kiválóságot.
Társaságunk, a STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAG
KERESKEDÉS értékeli az emberek 
kiválóságát és jutalmazza a 
teljesítményüket.  
Ahhoz, hogy az egyének igyekezetét 
és kiválóságát teljes mértékben 
értékeljük, a vonzó ösztönző
program segítségével biztosított 
anyagi jutalmakon túl, amit mostanra 
mindhárom országban bevezettünk, 
dolgozunk a nem pénzbeni, hanem 
élményekben gazdag jutalmazási 
rendszer létrehozásán.

2017-től így a legjobb dolgozói 
csapatok különleges, munkahelyen 
kívüli tevékenységekre is 
számíthatnak, amelyek
részükre az elért teljesítményekért
járnak. E javadalmazás szabályairól 
és az új élményekről, amelyeket 
a legjobbak számára készítünk, 
időben tájékoztatjuk minden 
alkalmazottunkat.
A motiváció mindenki számára
egyenértékű eszköz, de a „dobogóra”
csak a legjobbak kerülhetnek fel. 
Ez lehet akár épp a Ti csapatotok is, 
Neked is köszönhetően.

Adela Adamíková

Társadalmi 
felelősségvállalás 

Mindenki a saját 
egészségének kovácsa!

Társaságunk, a STAVMAT Építőanyag 
Kereskedés már többedszerre lett 
2016-ban a prágai Rákellenes Liga 
vándorkiállítás partnere, amely 
immáron kilencedik éve indította el, 
2016.09.09-én Nové Město na Moravě 
városában a „MINDENKI A SAJÁT 
EGÉSZSÉGÉNEK KOVÁCSA” kampányt. 
Minden vállalatnak, amely számára 
fontosak az alapvető, tisztességes 
emberi értékek, nemcsak az üzletfeleit 

kellene támogatnia, hanem olyan non-
profit szervezeteket és projekteket is, 
amelyek gyakran a megelőzés keretén 
belül segítenek időben észrevenni 
a súlyos egészségügyi problémákat, ily 
módon pedig számos esetben emberi 
életeket mentenek meg. A Rákellenes 
Liga (RL, cseh rövidítése: LPR) nevű 
szervezet célja a rosszindulatú 
daganatok miatti halálesetek számának 
csökkentése a Cseh Köztársaságban. 
Az LPR a daganatos megbetegedések 
megelőzésére, a daganatos betegek 
életminőségének javítására irányuló, 
hosszú távú programokat vezet, de 
a rákkutatást és a rákközpontok műszer-
felszereltségét is támogatja. 

A „MINDENKI A SAJÁT EGÉSZSÉGÉNEK 
KOVÁCSA” nevű vándorkiállítás ezt 
a komoly betegséget, a tüneteket és 
a megelőzést illusztrált, tematikus 
egységek formájában mutatja 
be és oly módon tervezték meg, 
hogy nemcsak a felnőttek, hanem 
a gyermekkorú látogatók számára is 
elfogadható legyen. A kiállításhoz egy 
kísérő program és megelőzés társul, 
ezért a keretén belül részt lehet venni 
egy díjmentes kivizsgáláson, ami 
sok esetben fényt derít az esetleges 
problémákra és segít az időszerű 
kezelés megkezdésében.
A STAVMAT Építőanyag Kereskedés 
márka, mint az LPR partnere Nové 

Město na Moravě, Prága, Kutná Hora, 
Jihlava, Krnov, Trutnov és Bohumín 
városokban kerül bemutatásra olyan 
további partnerekkel együtt, mint 
például a Mercedes, Billa, a Cseh Posta, 
Emco és Radiožurnál – Český rozhlas 
(a cseh rádió).

Adela Adamíková

amelyek hamarosan a telephelyeinken 
is megjelennek. 
A ruházattal együtt a szerkesztőség 
tagjait és azokat a kollégákat is 
bemutatjuk, akik a társasá marketing 
osztályain dolgoznak az egyes 
országokban.
Meggyőződésünk, hogy az új 
munkahelyi ingek és pólók is 
hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az 
ST logót sajátunkként fogadjuk el és 
hogy a munkafeladataink közben is 
sikeresen mutatkozzunk be vele.

-rr-

A nyertes kék csapat

A nyertes, Danihel Jaroslav
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