
Kedves Kolléganők, 
Kollégák és Barátaink, 
Vállalati magazinunk, az ST news 
második kiadását tartjátok a kezetekben. 
A vállalat és minden alkalmazottunk 
nevében, rendkívül büszke vagyok 
erre a tényre, mert az ST news egyike 
azon számos terméknek, amelyet 
2016-ban a STAVMAT a sikerei között 
könyvelhetett el. A 2016-os év általában 
véve nagyon fontos a cégünk számára, 
mert egyértelműen a változások éve. 
A 2015-ös év végén a STAVMAT a Cseh 
Köztársaságban egy olyan üzletlánc volt, 
amely kicsivel több, mint húsz telephellyel 
rendelkezett. 2016. január elején, 
amikor a Raab Karcherrel való egyesülés 
megvalósult, Csehországban több mint 
hatvan építőanyag-forgalmazó központ 
volt, valamint három Platform telephely 
(jelenleg: STAVMAT PROFI CENTRUM). 
A Raab Karcher üzletlánccal való 
egyesülés a cég életében egy nagyon 
fontos lépést jelentett, ez a valóság 
pedig a társaságunknál dolgozó minden 
alkalmazott mindennapi kísérőjévé 
vált. Szándékosan használtam a „kísérő” 
kifejezést, mert minden egyes nap apró 
részenként – mint egy puzzle – történt 
valami, ami a két korábban konkurens 
vállalat fúzióját egy sikeres fináléba 
vezette. 
Meggyőződésem, hogy közösen sikerült 
összeraknunk emberek két olyan 
csapatát, amelyekből a kezdeti „gubanc” 
ellenére is egy nagyszerű munkacsoport 

vált. Viszonylag rövid idő alatt sikerült 
alkalmazni a STAVMAT ÉPÍTŐANYAG 
KERESKEDÉSEK márkát minden új 
telephelyen, az „ST” jel piaci bevezetésével 
együtt, amely könnyen azonosítható és 
megkülönböztethető a versenytársak 
között, ami Csehországban nem kicsi és 
egyáltalán nem jelentéktelen. 
A változások keretén belül a STAVMAT 
bevezette a cseh (és szlovák) piacra 
az STline saját márkás termékvonalát, 
amely jelenleg több anyagcsoport-
vonalat foglal magában és sikeresen 
dolgozunk a sorozat további bővítésén. 
Ősszel sikerült kiviteleznünk egy 
médiakampányt, amely a STAVMAT 
márkát hangzásban és vizuálisan mutatta 
be (részletesebb információk az „Őszi 
kampányok” fejezetben). 2016 év végéig 
még be kell fejeznünk a weboldalaink 
modernizálását, a munkaruházat 
megváltoztatását és a STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉSEK Rt. alatti 
fennmaradó telephelyek arculatváltását. 
A tér az ST news magazinban korlátozott, 
így nem is tudjuk felsorolni az összes 
pozitív eredményt. Ne feledjük 
azonban, hogy ezek a Ti érdemeitek, 
mert mindegyikük mögött a Ti 
befektetett időtök és munkátok áll – az 
elkötelezettségetek és ötleteitek. 
A 2016-ban elért minden pozitívumért 
köszönet illet Benneteket, 2017-re pedig 
sok-sok boldog pillanatot kívánunk.

Adela Adamíková
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Az év vége – egy 
fúzió lezárulta!

Kedves Kolléganők és Kollégák!
A két csehországi STAVMAT egész éves 
egyesítését, valamint az egyesítés 
előkészítő tevékenységeit követően 
eljött az ideje a végső fúziónak, amely 
lezárultával december végére csak egy 
cég – a STAVMAT STAVEBNINY a.s. (azaz: 
a STAVMAT ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELMI 
Rt.) marad. Ahhoz, hogy ezt a végső 
lépést megkönnyítsük, fokozatosan 
elkezdtük az egyes telephelyek kft.-ről 
részvénytársasággá történő alakítását 
már az ősszel. Ez az a folyamat, amikor 
jobban tudjuk irányítani ezt az átmenetet, 
megkönnyíteni az adatátvitelt az 
információs rendszerek között, biztosítani 
az átképzést a különböző funkciókra 
az SAP rendszerben, hozzárendelni 

a konkrét kollégákat az Rt. telephelyeiről 
a kft. konkrét telephelyeihez, hogy 
segítsenek a lehetőség szerint 
problémamentes átadásnál, stb.
Köszönetet szeretnék mondani Nektek, 
hogy ezen elengedhetetlen lépéshez 
konstruktívan és felelősen álltok hozzá. 
Tisztában vagyok vele, hogy minden 
egyes változás némi nehézséggel jár, de 
hiszem, hogy pozitív megközelítéssel az 
ilyen akadályokat könnyen leküzdhetjük 
együtt, a 2017-es évet pedig egy 
márkanév alatt, teljes mértékben 
felkészülten és egységes szerkezetbe 
foglaltan kezdhetjük. Köszönet az eddigi 
munkáért, és mindannyiotoknak jó 
egészséget és sok sikert kívánok!

Jindřich Foubík 
a társaság igazgatója  

STAVMAT STAVEBNINY a.s./STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAGOK Rt. (CZ)

Iván Ferenc –  
a Raab Karcher zrt. új 
vezérigazgatója

2016 október 1-től a Raab Karcher 
Építőanyag Kereskedelemi zrt 
vezérigazgatója és az igazgatóság 
elnöke Iván Ferenc, Ústí nad Labem 
városában született, Csehországban, 
1963.10.12-én.
Kisebb szünetekkel, Iván úr már 1996 
óta dolgozik a cégcsoportnál. Több 
különböző helyen töltött be vezető 
pozíciót. Az utóbbi pár évben sok 
területen és kereskedésben volt krízis 
menedzser, igyekezve javítai a negatív 
eredményeket. Ennek köszönhetően 
került a szlovákiai Sellye városának 
kereskedésébe is, ahol három év 
leforgása alatt sikerült a forgalmat 
a négyszeresére növelnie. 
A mostani feladata a Raab Karcher 
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Az ST news második száma akkor jön 
ki, amikor lassan véget ér a 2016-os 
év. Milyen volt? Nem a hagyományos 
klisék szellemében mondom el, amely 
a sikeres, igényes vagy kivételes szavakkal 
értékel. Nem. Véleményem szerint szép 
évünk volt. Akadt néhány gond, volt, ami 
sikerült és olyan is, ami nem. Ez már csak 
így van. Csak az téved, aki dolgozik. 
Örülök annak, hogy bővült a család, 
hogy új, rekord szintű forgalmat értünk 
el és már várom a következő évet, 
amikor – szilárd meggyőződésem 
szerint – még tovább növekszünk. Azt 
hiszem, van hová. Már most látok több 
lehetőséget is, amelyek a csoportunk 
előrelépéséhez vezethetnek. 
Röviden összefoglalva megemlítem 
az év néhány jelentős mérföldkövét 
az egész csoportban. A legfontosabb 
téma kétségtelenül a Raab Karcher 
megszerzése volt. Az új kollégák 
integrálása a struktúráinkba és a közös 
célra hangolódás, ami a vezető 
pozíció megszerzése az építőanyagok 
értékesítése terén a Közép-Európai 
régióban. 
A cseh és magyar piacra bevezettünk 
egy új, saját termékcsaládot: az ST line-t 
(Magyarországon a CEMAT ST line név 
alatt). Az ST line saját vállalati márkát 
a következő évben a szlovák piacra is 
bevezetjük. 
Fontos kérdés volt az átalakulás a CSD-
ben is (City Stone Design) – térkőgyártó - 
piaci hármasra, a növekedés és a 
szomszédos piacokra történő behatolás 
ambíciójával. Idén télen készülünk 
a technológiai berendezés cseréjére 

a vágsellyei üzemben, amelynek célja 
a gyártás minőségének és volumenének 
javítása. A következő évben kicseréljük 
a második gyártósort is és elvégezzük 
az új üzem előkészítését is, tervezési és 
jogszabályi szempontból. 
Ebben az évben az IN VEST s.r.o. csoport 
legidősebb tagja elérte a kerek, 25-éves 
jubileumot. Ebből az alkalomból az ST 
news jelenlegi számában bemutatjuk az 
elért eredményeit.
A jelen lapszámban a legjobb 
üzleteinket is bemutatjuk – minden 
országban. Nem azokról a boltokról 
van szó, amelyek a legnagyobb 
forgalmat érték el, hanem azokról, 
amelyek a legtöbbet változtak. 
Amelyek a legnagyobb haladást érték 
el, vagy jelentős változást jegyeztek 
a termékválasztékukban. 
Kedves kollégák, engedjétek meg, hogy 
köszönetet mondjak Nektek az elmúlt 
évért. Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog, sikerekben gazdag új évet 
kívánok!

Pavol Kollár

hálózat hatékonyságának és 
forgalmának növelése. Bízom benne, 
hogy a jelenlegi felelősségi körében 
is ugyanúgy helytáll majd, mint a 
korábbiakban. 
Közös célunk a forgalom és a haszon 
nagy mértékű növelése és ezzel együtt 
meg vagyok győződve arról, hogy 
a Raab Karcher építőanyag kereskedelmi 
zrt – jövőbeni új nevén Stavmat 
építőanyag kereskedelmi zrt – vezető 
szerepet tölthet be az építőanyag 
kereskedelem magyarországi piacán is.
Sok sikert és kitartást kívánunk Ferinek.

Pavol Kollár

speciális 
melléklet

5-7. old.
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A STAVMAT legjobbjai  
Az alábbiakban minden országból, 
ahol a STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK 
kereskedést jelen van, bemutatunk egy 
fióktelepet, amelyet érdemes kiemelni. 
Néhol ez a kiváló dolgozói csapat 
miatt van, máshol viszont a példásan 
elrendezett bolthelyiség, vagy épp 
az eladások jelentős növekedésének 
okánál fogva. A legalapvetőbb azonban 
az, hogy a vásárlóink mindenhová 
szívesen térnek vissza és megbízható 
partnerként tekintenek ránk. Hisszük, 
hogy ez a rovat inspirációt jelent majd 
Nektek is, és talán már a következő 
számban épp a Ti telephelyetek szerepel 
majd ugyanebben a rovatban.

Mérlegelés

Közeledik a 2016-os év vége, ami azt 
jelenti, hogy a kimutatások ideje is eljön. 
Olyan üzleti tevékenységgel rendelkező 
társaság vagyunk, amelynél az első 
helyen az ügyfelek és a saját embereink 
vannak, nem utolsó sorban pedig az 
értékek – eredmények, amelyeket 
mindkét előbbi csapat létrehoz. 
Valakinek jobban megy a kereskedelem, 
valakinek rosszabbul. Olyan folyamatról 
van szó, amelyet rögtön több tényező 
is befolyásol, de mindig felkelti az 
érdeklődést az, akinek a legjobban 
megy, aki a legjobb eredményeket hozza. 

A végső értékelést csak teljesen az év 
vége hozza el, amikor lezárásra kerül 
minden üzleti tranzakció. Tekintettel 
arra, hogy az eredményeket az egész 
évben figyelemmel követik, fontos, hogy 
közülünk a legjobbakat az év folyamán is 
értékeljük. Az első három negyedévben, 
azaz a 2016 januárjától szeptemberig 
terjedő időszakban, a STAVMAT s.r.o. 
legjobb eredményeit a forgalom és 
gazdálkodási eredmény megnövelésének 
tekintetében 2015-höz képest a Jihlava-i 
központ érte el, a STAVMAT a.s.-nél pedig 
a Prága 5., Stodůlky. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindkét központ csapatának és kívánjuk, 
hogy ezt a tendenciát a jövőben is meg 
tudják őrizni. Talán inspirálhatják a többi 
központot és kollégát is, hogy legközelebb 
az övék legyen „a nagy dobás”.

Adela Adamíková

Jihlava Csapat

Prága 5. Csapat, Stodůlky

A STAVMAT új 
ruhában

A budapesti 
kereskedés
már az új stílus jegyeit követi

A legnagyobb kereskedésünk 
Budapesten, amint azt már az ST news 
őszi számában is előrejeleztük, nagy 
változásokon ment keresztül az elmúlt 
hónapok folyamán. 

A teljes értékesítési rendszer igényes 
változásai mellett külsőleg eddig 
a legnagyobb változáson az új 
megjelenésünk esett át.  

A Stavmatra utaló ST jel legelőször 
a budapesti kereskedés arculatán 
lett alkalmazva. 2017 januárjától a 
magyarországi hálózat is a Stavmat 

nevet viseli majd, ugyanúgy, mint 
Csehországban és Szlovákiában. 
A budapesti kereskedést joggal 
nevezhetjük a magyarországi  

hálózat zászlóshajójának. 

rr

A budapesti áruház új arculata

AZ ST FAMÍLIA

Tekintsen be velünk a mi nagy 
ST-családunkba! Mi történt velünk 
az elmúlt hónapokban, mi okozott 
nekünk örömöt, mire voltunk büszkék 
és miben vettünk részt a munkahelyi 
dolgokon kívül...

Jozef Sokol, a Nové 
Mesto nad 
Váhom-i telephely 
kereskedelmi 
képviselője 

szeptemberben 
betöltötte a 40. 

életévét. Emeljük 
poharunk az egészségére és sok-sok 
személyes és szakmai sikert kívánunk!

Gratulálunk a boldog 
szülőknek, Zuzana 
és Milan Kováč 
részére, akiknek 
2016.10.13-án, 

19:55 órakor 
gyönyörű kislányuk 

született, Zuzka. A 
STAVMAT teljes csapata nevében jó 
egészséget kívánunk Zuzkának, az 
édesapja, Milan részére pedig, aki 
a Pozsony – Polianka városrészben 
található üzletünkben dolgozik sofőrként, 
sok boldog pillanatot kívánunk a babával.

Daniel Gróf, akit 
szintén hosszú 
évek óta a 
kollégáink közt 
tisztelhetünk, 

november 2-án 
ünnepelte az 50. 

születésnapját. Az elmúlt 20 évben a 
Senica-i (szenicei) csapatunk oszlopos 
tagja volt. A STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK 
Szenice csapata még sok egészségben 
és jó zenével töltött évet kíván neki, 
amit annyira szeret.

Emil Kozej november 
10-én betöltötte 
a 60. évet. 
Emil 2013-tól 
dolgozik nálunk. 

Szabadidejében 
szívesen 

kertészkedik. Sok időt 
tölt a családjával, akik nagy tiszteletben 
tartják és szeretik őt.
A jó szívével nemcsak a családjának, 
hanem a kollégáinak is segít a 
munkában. A STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK 
csapata a szlovák Humenné városában 

Társaságunknál több olyan csapat is 
dolgozik, amelyek családtagokból 
állnak. A ružomberoki (rózsahegyi) 
kirendeltségünk soraiban a Kudlička 
család három tagja is megtalálható. 
Az apa, Gyula 2006 óta a STAVMAT 
alkalmazottja. A felesége, Renáta 
Kudličková 2013-tól, a fiuk, Tamás pedig 
2015-től alkalmazottunk. A STAVMAT, 
úgy tűnik, ezt biztonságos kikötő. 

A székesfehérvári telepünk 

Bemutatkozik a székesfehérvári 
telepünk, ami majdnem pontosan 
2 évvel ezelőtt, 2015 december 1-én 
nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt 
a Seregélyesi úton. Sikere azóta is 
töretlen, 2016 októberében a 12 
havi gördülő eredmények alapján 
a képzeletbeli dobogó legfelső 
fokára állhatott a telephelyek 
közötti versenyben. Egyik siker sem 
jön viszont magától, kell hozzá 
egy jó csapat, és egy lelkiismeretes 
telepvezető. 
 
Magunkról mit is mondjak?! 
Mi egy nagy család vagyunk, így 
élünk és dolgozunk naponta, talán 
mondhatom, hogy sokunknak ez nem 
csak munkahely, hanem egy kihívás és 
olyan feladat, amit még szeret is.
Azt gondolom, hogy 2 fontos dolog van 
ami előre visz egy telepet és kollégákat. 
Ezek a Hit és az Alázat. Egyikről se 
gondoljátok, hogy valami elvakultság 
amiről most írok, de szerintem ez 
a siker kulcsa és ezekkel sok akadály 
leküzdhető.
Hit: „ A napi munkában, a sikerben, 
a csapatban és legfőképpen 
magunkban”, hogy mindent el 
tudunk érni amit igazán szeretnénk , 

természetesen, sok buktatóval. Ezek 
között van kisebb-nagyobb, de a siker 
is benne van amit együtt élhetünk 
meg. Ez lehet egy kis tubus ragasztó 
eladása annak aki nem is gondolta, 
hogy ezt meg akarja venni, de lehet 
egy nagy projekt is. Egyik sincs a másik 
nélkül és mindegyikhez kell mindenki, 
a Raktárostól az Üzletkötőig. 
Mindenki Higgyen magában, mert 
belőle csak egy van és mindenki kell 
a Sikerhez.
Alázat: „A napi munkához, Vevőhöz, 
Kollégákhoz és a Családhoz, 
Barátokhoz”. Azt gondolom, hogy 
a siker kulcsának 2. fontos darabja 
ez. Hogy elérjük azt amit szeretnénk, 
akarunk és elterveztünk, tennünk is 
kell. Ehhez szükséges az Alázat. Ez 
azért fontos, mert ha nem ismerjük 

a vevőinket – és nem csak nagyokat 
hanem azt is ide értem aki csak egyszer 
jön hozzánk és vesz egy db sittes 
zsákot – Ő is ki fog alakítani azonnal, 
rögtön egy véleményt rólunk és ha 
itt mi nem viselkedtünk vele az ő 
szintjéhez mérten alázatosan, akkor ezt 
a Vevőt elvesztettük.
Azt hiszem és gondolom is, hogy az 
elmúlt Évek sikere és reméljük a jövőé 
is a fenitek szerinti Csapat munka. 
Mint egy nagy Családban, ahol vannak 
súrlódások, néha heves viták és 
veszekedések, de melyik családban 
nincsenek. Ez visz előre minket, még ha 
nem is mindig jókedvvel és hiba nélkül.
Bízzunk a jövőben és Egymásban is.  

Pentz Lénárd, telepvezető

A Nové Mesto nad Váhom 
(Vágújhely) városában elért 
sikerek

Mindig örömmel tölt el bennünket, 
ha üzleteink és csapataink sikeréről 
írhatunk. A szlovák üzleteink egyike, 
amelyet itt érdemes kiemelnünk, 
Nové Mesto nad Váhom (Vágújhely) 
városában található.

A 2016-os év azt mutatja, hogy 
vágújhelyi kollégáink számára igazán 
számított, milyen eredményt érnek 
el. Az idei év első 9 havában 54%-kal 
emelték meg a forgalmat az elmúlt 
év hasonló időszakához képest. 
Ez a tendencia a kirobbanásszerű 
növekedés folytatása, amelyet ez a bolt 
ért el 2015-ben, amikor is a forgalom 
növekedése elérte a 144%-ot. 
E boltunk sikeres változása mögött, 

ami a kiváló gazdasági eredményekben 
nyilvánul meg, kezdetben az üzletvezető-
váltás volt 2014-ben. A telephely jelenlegi 
vezetője, Dušan Domin úr egy új és erős, 
szenvedélyes csapatot állított össze, 
amelynek élén Jozef Sokol üzletkötő áll.  
Külön öröm számunkra, hogy ezeket az 
eredményeket a régióban jelen lévő erős 
(és időnként tisztességtelen) verseny 
ellenére értük el. A vágújhelyi csapat 

részére gratuláluk a sikerhez és köszönjük 
a teljes erőbedobást, egyúttal pedig az 
elkövetkező hónapokhoz és évekhez is 
hasonlóan szép eredményeket kívánunk!

Ivan Bako, a társaság igazgatója  
STAVMAT STAVEBNINY, /STAVMAT 

ÉPÍTŐANYAGOK Kft. (SVK)  

A jól összehangolt vágújhelyi csapat

Új megközelítés Nyitrán 

Nyitrán november végén fejeztük 
be az új típusú kereskedés első 
kivitelezését, amelyet szabványosított 
konténerek összessége képez. Egy olyan 
tendenciáról van szó, amelyet a további 
új telephelyeken vagy a már meglévő 
boltok átépítésénél is alkalmaznak 
majd ott, ahol azt a rendelkezésre álló 
tér lehetővé teszi. 

Nyitrán megnöveltük a STAVMAT 
Építőanyag Kereskedésünk boltcsarnokát, 
ami lehetővé tette az eredeti kis telephely 
helyettesítését a portfóliónkban 
rendelkezésre álló legmodernebb típusú 
bolttal. A megújult és főként megnövelt 
telephely számára, Palková igazgató 
asszony vezetése alatt sok új és elégedett 
ügyfelet kívánunk, akik mostantól már 
Nyitrán is megtalálhatják a hálózatunk 
teljes termékválasztékát.

Martin Hipp

A cseh Hloubětín városában 
található üzletünk átépítése, 
avagy az ügyfél mindig az első

A Hloubětínben (Prágában) található 
Platformban történő megnyitást 
követő csaknem nyolc év után eljött 
az idő a bolthelyiség megjelenésének 
felfrissítésére. Az esztétikai okok 
melett azonban volt ennek néhány 
tisztán praktikus oka is. 

A fő ilyen ok volt a kiszolgálás javítása 
az elektronikai és vízvezeték-szerelői 
szekcióban. Az értékesítési asztalok 
összekötésével javul a helyettesíthetőség 
és az eladói személyzet hozzáférhetősége 
az ügyfelek számára. Biztosan szívesen 
fogadják majd az áruk áttekinthetőbb 
elrendezését, amelyeket újabban az 
egyes cikkek közötti logika és egymásra 
épülés alapján helyeztünk el. Nem utolsó 
sorban az eladók így jobban átlátják 
az ügyfelek mozgását, hogy a lehető 
legjobb szolgáltatásokat nyújthassák 
nekik, ami a legfőbb feladatunk.
Az üzlethelyiség egy részének átépítésére 
vonatkozó döntést hosszú mérlegelést 
követően augusztus végén hozták meg. 
Az aprólékos előkészületeket követően 
meghatároztuk a határidőt és vártunk 
a vezetőség jóváhagyására. Ahogy 

közeledett a tettek ideje, nőtt az 
idegesség és ez nem csak bennünket, 
hanem a polcok szerelésére szerződött 
ideiglenes munkavállalókat és külső 
cégeket is érintette. Három nappal 
az indulás előtt kénytelenek voltunk 
meghozni egy fájdalmas döntést – az 
eseményt elhalasztjuk. Egyrészről ez egy 
kellemetlen bonyodalmat okozott, így 
viszont legalább időt nyertünk a részletek 
finomhangolására. 
A nagy nap azonban ismét hamar eljött. 
A kivitelezés során szembesülnünk kellett 
néhány nem tervezett bonyodalommal 
és a tervezett alkalmi munkavállalók 
helyett, akik nem a szükséges számban 
érkeztek, mi magunk is belevágtunk az 
áruk átköltöztetésébe. Fontos volt, hogy 
ne vesszünk el a rengeteg raklap között, 
hogy az átépítést követően azonnal 
tudjuk, mit hol találunk. A csapatunk 
legnagyobb részének maximális 
erőfeszítései által fokozatosan sikerült 
mindent visszahelyezni a boltba az új 
rendszernek megfelelően. A végső lépés 
a több mint 3500 polccímke elhelyezése 
volt, oly módon, hogy az ügyfelek 
tisztában legyenek a termékek áraival. 
Maximális erőfeszítéssel végül sikerült 
betartanunk az átépítés és az áruk 
elhelyezésének tervezett idejét is.
Az ügyfelek első visszajelzései arról 
tanúskodnak, hogy az átépítés célját 

sikerült elérnünk. Végezetül szeretnék 
köszönetet mondani minden kollégának, 
aki részt vett ebben az óriási munkában 
és hatalmas mennyiségű energiát, 
elkötelezettséget és ötletet fektetett 
bele. A munkájuk nélkül külső céget 
kellett volna megbíznunk egy hasonlóan 
kiterjedt átalakításhoz, a teljes művelet 
pedig a jelenlegi költségek többszörösét 
igényelte volna. Az, hogy mindent sikerült 
határidőre befejezni, főként az ő érdemük.

Radek Čos, a prágai Hloubetin-i 
Proficentrum áruház vezetője

Az ST új jele az 
autókon és már 
a homlokzatokon is

Az ST jellel az autóinkon 
a szlovák és cseh utakon már 
az idei év folyamán kitűntünk. 
Magyarországon ez a változás 
2017 elején jön el. A már az 
ST jelet viselő autóparkunkkal 
együtt bemutatjuk a Malacky 
városában található szlovák 
központ átalakítását is, amelyre 
 az új dizájnnal összhangban  
az elkövetkező hónapokban 
kerül sor.

A központ tervezete Malacky városában

A székesfehérvári üzletünk újratervezési tervezete

Nyitra a legújabb ruhájában

A Nové Mesto nad Váhom (Vágújhely) 
városában található üzlet

2. szám 2. szám

Provozovna Praha Hloubětín



AZ ST FAMÍLIA
folytatás a 3. oldalról <<

31. Wizzair félmaraton
A 2016.09.11-én tartott. 31. WizzAir 
félmraton futóit meleg, már-már 
nyárias időjárás fogadta. Míg a futók 
felsorakoztak a startvonalon az Olof 
Palme sétányon, a hőmérők 22 fokot 

mutattak. A harc reggel 9:00 órakor 
kezdődött, a külügyminiszter Szíjjártó 
Péter és a WizzAir társaság igazgatója, 
Váradi József kezéből eldördült lövéssel.
Mindketten csatlakoztak a futókhoz, 
így velük együtt az 21 km hosszú 
pályára összesen 10300 egyéni sportoló 
regisztrált. Ha hozzászámítjuk a két- 
és háromtagú csapatokat is, akkor 
a résztvevők száma több mint 15 ezer 
emberre tehető, 77 országból, ebből 
2200 külföldi futóval.Az eseményen 
a Raab Karcher Magyarország csapata is 
részt vett, amely hősiesen küzdötte le ezt 
a nem kis távolságot. Amint az a fotókon 
is látszik, a verseny nagyon jó, baráti 
hangulatban zajlott. 
Futóink: Falusi Bettina, Pál Balázs, Kiss 
Péter, Fülöp Csaba, Török Attila, Sóber 

Edit és Guszinger Gyuláné voltak azok, 
akik végül érmekkel és a részvételért járó 
oklevéllel zárták a napot. 
Gratulálunk mindenkinek és reméljük, 
hogy jövőre ugyanolyan lelkesedéssel és 
lendülettel – és talán még néhánnyal több 
kilométerrel – próbálkoznak meg újra.

vp

2016.09.16-án 
kollégánk Terezka 
Krejčíková az 
Ústí nad Labem 
városában 

található csapatot 
egy új taggal 

ajándékozta meg. A neve 
Lukášek – 49 cm és 2,9 kg. Gratulálunk!

Míša Roušarová 
2016.07.08-án 
Hranice na Moravě 
városának csapatát 
erősítette újabb 

taggal, a neve: 
Kubík, 53 cm és 3,8 kg.

Gratulálunk kedves 
kolléganőnknek, 
Janička 
Fenclovának 
(a Stodůlky-i 

telephely vezetője), 
aki 2016.09.29-én 

betöltötte az 50. évét. Jó 
egészséget és sok sikert kívánunk neki!
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A HILTI LENDÜLETBEN

„A Hilti idén ünnepli fennállásának 
75. évfordulóját. 1941-től azonban 
sok minden megváltozott, mi pedig 
a jövőbe tekintünk. Látogasson el ezért 
hozzánk az őszi, „A Hilti lendületben” 
című rendezvényünkre és ismerje 
meg a szeptemberi újdonságainkat.” 
Így hangzott a meghívó, amelyet 
a Hiltivel együttműködésben kiküldtünk 
ügyfeleink részére az alábbi városokban: 
09.27 – Bardejov (Bártfa), 
09.29 – Ružomberok (Rózsahegy), 
10.06 – Trnava (Nagyszombat), 
10.27 – Malacky (Malacka).
A lehetőséggel az új kombinált 
ütvefúróink, sarokcsiszolók, benzines 
vágófűrészek, rotációs lézerek és 
egyéb gépek helyszíni, tanácsadással 
egybekötött kipróbálására partnereink 
tucatjai éltek vevőink soraiból, akik 
dícséretükkel illették az adott műveletet. 

A minőségi eseményhez mindenképpen 
hozzájárultak a frissítők is, a jó 
cigánypecsenyét, kolbászt és üdítőket 
is beleértve. Köszönet azoknak, akik 
elfogadták a meghívásunkat és eljöttek 
megnézni a HILTI márka profiknak 
tervezett szerszámait.

Martin Hipp

Falforgatók műsortámogatás

A Falforgatók műsor egy-egy család 
legnagyobb vágyának váratlan, 

álomszerű megvalósulását mutatja 
be. A kiválasztottak egyszeriben 
beléphetnek álmaik lakásába, abba 
az otthonba, ame-lyhez foghatót 
talán elképzelni sem tudtak. 
A műsor szereplői elsősorban 
fiatalok, gyermekesek, vagy éppen 
nagycsaládosok, akik elszánták 
magukat arra, hogy tudatos és 
türelmes takarékosko-dással igazi 
otthont teremtenek maguknak. Aztán, 
egyszerre megfordul minden. Ráadásul 

ter-vezniük sem kell, mert érkezik 
egy profi csapat, és a család élete 
egyértelműen megváltozik!
Ebben vett részt a magyarországi Raab 
Karcher csapata, mint fő építőanyag 
támogató a 2016 –os tavaszi és 
őszi szezonban, ami összesen 10+8 
adást jelentett. A forgató csapat a 
székesfehérvári, veszprémi, budapesti, 
gödöllői, miskolci, egri, mezőkövesdi, 
gyöngyösi, szekszárdi telepeken vet-te 
fel az adások egyes részeit. Külön 
köszönet azoknak a kollégáknak, 
akik időt szántak a forgatásokra, 
és  – bár nem színészek, se nem 
közszereplők – nagyon ügyesen 
oldották meg a feladatot. 
Úgy gondolom, büszkék lehetünk rá, 
hogy részesei lehettünk jópár család új 
otthonának megte-remtésében. 

Veronika PatócsováMüller Attila műsorvezető is jól szórakozott az 
építőanyagok világában 

A STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK 
őszi kampányai

Az ST jel piaci bevezetésével a 
Cseh Köztársaságban a STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAGOK egy őszi kampányt 
hajtott végre, amelynek célja a márkánk 
megerősítése volt a cseh piacon.  
A kampányt úgy modellezték, hogy 
a lehető legnagyobb számú meglévő 
és lehetséges vevőt érjen el a piacon, 
minden célcsoportban – nők, férfiak, 
profi vagy szabadidős barkácsolók, 
családok, egyedülállók, egyszóval a 20 
és 60 év közötti korosztály. 

Minden az időjárás-jelentés 
szponzorálásával kezdődött az Európa 
2-es rádióadón. A szponzori üzenet 
a hallgatókhoz 2016. augisztus 22. 
és szeptember 9. között jutott el. Az 
Európa 2-es kampányra épült egy 
további, mégpedig a MINDENKI A SAJÁT 
EGÉSZSÉGÉNEK KOVÁCSA utazó kiállítás 
támogatása, amelyet idén a következő 
városokban rendeztek meg: Nové Město 
na Moravě, Prága, Kutná Hora, Jihlava, 
Krnovo, Trutnov és Bohumín. 2016. 
szeptember 9 és 30. között a Rákellenes 
Liga sátra hét városba látogatott el, 
a kampány pedig összesen tizennégy 

napig tartott. Ezen időszak alatt az 
illusztrált kiállításon felül a szekértők 
érdeklődők százait vizsgálták meg, akik 
számára fontos volt az egészség. 
2016 szeptemberének utolsó hetében a 
STAVMAT az építési vegyianyag-gyártó 
Den Bravennal együtt egy reggeli 
műsorban szerepelt a Frekvence 1 
rádióban, ahol a 6:00 és 9:00 óra közötti 
fő műsoridőben az éter hullámai 
legnagyobb részt a miénk voltak. 
Egyrészt interjúkra került sor a cég 
bemutatásáról, hivatkozásokkal az ST line 
saját márkás termékcsaládunkra, illetve 
az egész országos szórólap kampányról a 
kiválasztott termékek kapcsán. Az egész 
reggeli show nemcsak az éteren keresztül 
jutott el az emberekhez, hanem a 
Frekvence 1 rádió műsorvezetői csapatán 
keresztül is, akik ellátogattak Příbram, 

Jičín, Pardubice, Zlín és Karlovy Vary 
városába, ahol a főtereken a műsorvezetők 
STAVMAT ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉSEK 
és Den Braven logós szórólapokat és 
reklámtárgyakat osztottak. Az egész 
rendezvényt szórakoztató formában 
tartottuk, mert a lehető legtöbb 
potenciális ügyfelet akartuk megszólítani. 
A tereken az emberek szívecskéket 
festettek Den Braven tömítésekre, 
amelyek közül a legügyesebbek 1.000,- 
cseh korona értékű utalványt értek, amit 
a szerencsések az STline saját márkás 
termékeink vásárlására fordíthattak. 
Összesen 15.000 cseh korona értékben 
osztottunk szét utalványokat az ügyfelek 
között, amelyeket üzleteinkben később 
be is váltottak. Szeptember és október 
hónapban, valamint november elején 

a www.seznam.cz oldalon egy banner 
kampányunk is futott, valamint a Sklik, 
amely a STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK 
márkára és az STline saját márkás 
terméksorozatra épült. A kampány célja 
az volt, hogy a felhasználók részére 
bemutassuk a márkánkat az online 
világban is, illetve, hogy a meglévő és új 
felhasználókat is az internetre tereljük. 
Az őszi kampány időszak folyamán 
a céges személyautókat is átmárkázták. 
Az ST STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK márka 
így hangzásban, vizuálisan és online is 
eljutott a felhasználókhoz. Szórakoztató 
és komoly formában támogattuk 
megunkat és egy non-profit szervezetet 
is, amely azoknak segít, akik mások 
segítségére vannak utalva.

Adela Adamíková
A Frekvence 1 rádióadó műsorvezetője 
Karlovy Vary városában az egyik nyertessel

„Mindenki a saját egészségének kovácsa“ rendezvénysorozat, Krnov városában, 2016 
szeptember 22-23-án.

Az elmúlt 25 év alatt átéltünk 
már szép és nehéz időket 
egyaránt. Nem éltünk segélyből 
és nem is pecsételtünk papírokat. 
Építkeztünk, gyártottunk és 
értékesítettünk, és próbáltunk 
„fair” módon játszani. Közel 500 
új építkezést kiviteleztünk, több 
mint 15 millió négyzetméter 
betonburkolatot gyártottunk, 
az ügyfeleink részére pedig 
több millió tonna építőanyagot 
szállítottunk ki.  Teljesítettük 
a kötelezettségeinket. Mindig. 
Eközben pedig mindig hittünk 
abban, hogy a jó név többet jelent 

a rövid távú sikernél.   
A becsületes vállalkozás egy 
fizikailag és mentálisan is 
megterhelő munka. Az éretlen 
viszonyok között és az építőipar 
ágazatában gyakran csalódáshoz 
vezet. Minden egyes óvatlan 
lépés végzetessé válhat.  Az, 
ami megvédett bennünket az 
ilyen lépésektől, az egyének és 
csapatok ereje. A munkahelyi 
és otthoni csapatoké egyaránt. 
Ezért mindenkinek szeretnék 
köszönetet mondani. 
Immáron huszonöt évet éltünk 
meg az IN (INVEST) cégcsoport 

égisze alatt. Ez a két betű 
a cégcsoport legidősebb 
társaságának kezdőbetűit 
jelenti. Az új negyedszázadba új 
dizájnnal lépünk be. Az építőipar, 
de a cégek is, akik a csoportban 
a legrégebbiek az INVEST és 
STAVMAT, éppen e betűkkel 
rendelkeznek a nevükben. Új 
logó mellett döntöttünk, mert a 
véleményünk szerint összeköti 
a vállalatainkat a szektorral. 
STavebníctvo – azaz: építőipar. 
STAVMAT, INVEST, CITY STONE 
DESIGN. Megváltoztattuk 
a betűket a nevünkben, viszont 

nem változtatjuk meg mindannak 
lényegét, akik vagyunk.  
A „mi” új ST-nk ugyanúgy 
összetéveszthetetlen, mint az IN. 
Könnyen azonosítható és gyorsan 
felismerhető.   Egy olyan csoport 
jobban illeszkedő szimbóluma, 
amely időközben tovább bővült. 
Egy szimbólum, amely egy sikeres 
céget jelölhet. Olyané, amely még 
egy generációváltást is túlél. Egy 
cégé, amely a következő huszonöt 
év elteltével is cég lesz.  

Pavol Kollár

Az IN VEST, s.r.o. negyedszázados 
története során több kivételes 
fejlesztési projektet is kivitelezett. 
Az egyik közülök a Leonardo 
nevű többfunkciós projekt 
Nagyszombatban.

fe
jle

sz
té

sAz „ST Famíliába” tartozik az IN VEST, s.r.o. társaság, amely ebben az időszakban emlékezik meg 
a fennállásának 25. évfordulójáról. 
Az IN VEST a vezető építőipari vállalatok közé tartozik Szlovákiában. Mindenekelőtt előre 
gyártott csarnokok és építőelemek gyártójaként ismert a magasépítési szektorban. Azonban 
az IN VEST vegyipari készülékek és szárítódobok gyártója is, amelyeket az építőanyagok 
gyártásánál használnak fel.  
A vállalat két üzemmel rendelkezik – építőipari és gépgyártás területén. 400 alkalmazottnak 
ad munkát. A története során számos díjat és tanúsítványt kapott. Építkezéseink megkapták 
a ran-gos Év épülete díjat, gépparkunk pedig megtalálható Európában, Ázsiában és Dél-
Amerikában.  

A MLYNY (Malom) Galéria a nyitrai régió legnagyobb bevásárló- és szórakoztató 
központja. A MLYNY galéria Nyitrán az egyik olyan fejlesztési projekt, amely abba 
a csoportba tartozik, amelyet Szlovákia legsikeresebb regionális bevásárlóközpontjai 
közé sorolnak.
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Az egyik rendkívüli fejlesztési projekt a Mondrian lakóház volt 
Pozsonyban. Elnyerte a CE-ZA-AR 2005 – a Szlovák Építész Kamara 
építészeti díját. fejlesztés

Az IN VEST s.r.o. építőipari divíziója huszonöt év alatt számos építkezést 
hajtott végre az ipari és polgári épületek terén. Ezen felül számos további 
logisztikai központ és bevásárlóközpont fűződik a nevéhez, amelyek 
során az IN VEST jelentős egységek, vagy teljes épületegyüttesek 
kivitelezőjeként jeleskedett, besorolva ezáltal a vállalatot a vezető szlovák 
építőipari cégek közé. A következőkben bemutatjuk az IN VEST társaság 
néhány referencia építkezését.

Az IN VEST hajtotta végre a SCONTO bútoráruház hálózat épületeinek és 
raktárainak kivitelezését Nyitrán, Nagyszombatban és Pozsonyban (a képen).

építészet

A nagyszombati CAMPUS kutatóintézet épülete, a városban 
található műszaki egyetem igényeihez igazítva. 

kivitelezésAz IN VEST társaság építőipari kivitelezései közé tartoznak a SAMSUNG 
gyártóüzemei Voderady (Vedrőd) és Galanta (Galánta) városában.

Az előregyártott termékek divíziójának története 2000-re nyúlik vissza. 2008-
ban fejeződött be az új gyártósorral rendelkező új csarnok építése, amely lehetővé 
teszi a logisztikai és gyártócsarnokok, bevásárlóközpontok és láncok építéshez 
alkalmazandó teljes vázszerkezet gyártását.  Az előregyártott termékek portfóliójába 
tartozik a feszített hídgerendák gyártása is.

gyártás Az előregyártott termékek 
gyártásával kapcsolatos egyik 
kivitelezés a nemrégiben 
átépített labdarúgó-stadion 
Dunaszerdahelyen. 

Az IN VEST, s.r.o. gépészeti divíziójának termelési programja 
olyan nyomástartó edények egyedi gyártására irányul, 
amelyeket vákuum kemencékhez, hőcserélőkhöz, reaktorokhoz, 
oszlopokhoz, szárító és hűtő dobokhoz, vasúti tartálykocsikhoz, 
föld feletti és föld alatti tartályokhoz és konténerekhez, 
valamint egyéb berendezésekhez és technológiai egységekhez 
használnak. A gépészeti divízió termékei főként a vegyiparban, 
kőolaj-iparban, finomító iparban, élelmiszeriparban, 
papíriparban, gyógyszeriparban és energetikai iparban 
érvényesülnek.

gyártás
Az ST családhoz kapcsolódik 
a City Stone Design vállalat 
is. A hagyonányos szlovák 
betontermékek, térkövek 
gyártója – amelyek megtalálhatóak 
a STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK 
hálózatának választékáben 
is – inspiráló és minőségi kültér-
alakítást tesznek lehetővé. 
A Vágsellyén és 
Kassa – Hernádgecsén található két 
üzemben első osztályú burkolatokat 
és kerítésrendszereket gyárt. 

CSD lapok gyártása a vágsellyei üzemben
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A TI ÖTLETEITEK  

Lanškrounban is kihajózunk 
az Stline-nal! 

2016. szeptember végén Radek Novotný 
Úr, a kelet-csehországi regionális 
igazgató meghirdetett egy versenyt 
a legjobban kidolgozott eladási mólót 
illetően az egyes üzletekben. 

A feladat az Stline termékek mólóra 
történő elhelyezése volt, ezáltal pedig 
a márkánk közvetlen megismerésének 
biztosítása az ügyfelek által. A hangsúlyt 
az eredetiségre fektették, így 
nekigyürkőztünk és felvettük a harcot. 
Az eredményt Ön is megtekintheti. 
A Kihajózunk az STline-nal logó nemcsak 
a vevőink, hanem a szállítóink körében 
is sikert aratott, akik értékelték az 
STline márka bemutatásának ötletét és 
szokatlan módját. Az osztott első helyet 
a Lanškroun és Rychnov nad Kněžnou 
városában található telephelyeink 
kapták. 

Michaela Stasiowská, értékesítési 
asszisztens, Lanškroun

A STAVMAT ÉPÍTŐANYAG kereskedések 
dizájnkialakításának inspirációit 
képezik az olyan projektek eredményei 
is, amelyet Stasiowská kolléganőnk 
mutatott be a launškrouni cikkben. 
Az elmúlt hónapokban befejeztük 
a STAVMAT ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉSEK 

arculati kézikönyvét is, amelyet 
fokozatosan vezetünk majd be 
minden üzletünkbe Csehországban, 
Szlovákiában és Magyarországon. Az 
egyes telephelyek egységes megjelenést 
kapnak, kívülről és belülről, egységes 
reklámot, szórólapokat és a társaság 
azonos bemutatását mindhárom 
országban. Az összetéveszthetetlen 
ST jel, a STAVMAT ÉPÍTŐANYAG 
KERESKEDÉSEK hangsúlyos és egységes 
megjelölései, a telephelyeken tartott 
rend, az új munkaruházat és még sok 
más, amit az elkövetkező hónapokban 
bevezetünk minden egyes telephely 
életébe, a marketing osztály és 
a telephelyvezetők segítségével. Az 
ST news soron következő számában 
bemutatjuk nektek az ST line saját 
termékvonal bemutatásának új módját, 
amely kötelező és egyforma minden 
kereskedés számára. Meggyőződésünk, 
hogy a Ti hozzájárulásotokkal az ST line 
termékei keresett választékká válnak.

rrÖtletes ST Line árubemutatás Lanskroun 
városában

Az ST line termékek bemutatásának új, 
egységes arculata 

Az ST Line termékcsalád jelölése

Elégedett 
munkavállaló 
= minőségi 
csapat

Elsietett idő, rengeteg stressz, 
gyakori munkahely-váltás... 
mindez szintén napjaink részét 
képezi, ami nem kedvez az 
ember pszichikai jólétének. 

A STAVMAT ÉPÍTŐANYAGOK 
igyekszik minőségi 
munkakörnyezetet, világos 
munkaköri leírást és 
érdekes pénzügyi és nem 
pénzügyi díjazást kialakítani 
az alkalmazottai számára. 

Törekszik arra, hogy az egyes 
telephelyeken olyan csapatok 
jöjjenek létre, amelyek a tagjaik 
számára szinte második 
családot jelentenek. Ezek 
azok az értékek, amelyeket 
az ember és a társaság 
egyaránt nagyra értékel, és 
amelyekkel kölcsönösen 
lehet építeni a bizalomra és 
hosszú távú együttműködésre. 
Örömmel tölt el bennünket, 
hogy képesek vagyunk ilyen 
csapatok kialakítására. Annak 
bizonyítéka, hogy egy jó 
társaságnál akár 5, 10 vagy még 
több évet is el lehet tölteni, 
a szlovákiai kollégáink, akik 
a szlovák STAVMAT-nál már 
több mint tíz éve dolgoznak. 

Régi stavmatosainkról van szó 
(az alábbiakban soroltuk fel 
a nevüket és a Stavmat-hoz 
történő belépésük időpontját):

Antič Kristoljub, 2006.04.03.
Ing. Bako Ivan, 2002.06.01.
Ing. Baková Katarína, 2002.06.01.
Bobek Ján, 2002.06.01.
Brunclík Michal, 2005.04.21.
Bubniak Marian, 2005.07.01.
Caban Jozef, 2002.10.01.
Chlapečková Erika, 2001.02.26.
Cuninka Ľubomír, 2007.04.20.
Čambál Radoslav, 2005.04.20.
Čepela Michal, 2005.08.04.
Ifj. Danihel Jaroslav, 2001.09.07.
Danko Pavel, 2005.04.01.
Dinuš Miroslav, 2003.04.14.
Fruhauf Ján, 1999.01.18.
Fucek Peter, 2005.06.15.
Gešvantner Jaroslav, 2005.09.02.
Graf Peter, 2006.09.01.
Grečná Alžbeta, 2005.08.08.

Habdák Igor, 1997.06.17.
Hofferová Denisa, 2003.06.01.
Horný Peter, 2003.02.01.
Ihnat Miroslav, 2005.05.01.
Ivánová Margita, 2005.01.01.
Janissová Zuzana, 1997.08.01.
Jarábková Mária, 2005.11.15.
Juriga Ferdinand, 1998.05.25.
Kinčák Jozef, 2006.05.01.
Klozík Marian, 2003.04.01.
Ing. Kocnárová Katarína, 2003.06.01.
Kocvár Marián, 1999.04.06.
Kopáčová Zuzana, 2006.10.02.
Kožuch Miroslav, 1999.01.01.
Križka Jaroslav, 2006.04.10.
Kudlička Július, 2006.09.01.
Ing. Macáková Ivona, 2002.06.17.
Malíková Monika, 2005.07.18.
Matiaško Michal, 2005.08.04.
Matúšková Gabriela, 1997.01.21.
Mihaličková Anna, 1998.02.02.
Mládková Marta, 2002.12.01.
Ing. Motýlová Jana, 2000.02.01.
Mutňan Marek, 2003.08.20.
Petruš Ján, 1999.07.01.
Púčiková Dana, 2004.09.01.

Radovská Alica, 2006.02.01.
Salokyová Marta, 2001.09.03.
Slezák Peter, 1997.01.20.
Ing. Sobek Štefan 1999.02.01.
Soboňa Peter, 2005.10.01.
Sporerová Veronika, 1999.08.06.
Stašková Monika, 2000.02.01.
Suchár Vladimír, 2005.03.15.
Ifj. Suchár Vladimír, 2006.07.01.
Szikhardtová Jolana, 2005.10.24.
Šimonovičová Gabriela, 2005.07.15.
Štefanovská Ingrid, 2002.06.01.
Štrbíková Iveta, 2004.06.14.
Šupica Rastislav, 2004.10.01.
Turan Imrich, 2006.02.13.
Závadská Emília, 1997.01.23.
Závadský František, 1997.01.08.

Kedves kollégák, 
mindannyiotok számára 
NAGY KÖSZÖNET vállalatunk 
és vállalatotok, a STAVMAT 
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉSEK 
pozitív fejlesztéséért!

Grappling VB – 2016 Minszk: 
egy ezüst és egy bronzérem 
versenyzőinknek
A Marcali Városi Szabadidő és Sport 
Egyesület (MVSZSE) Küzdősport 
Szakosztályának két sportolója Varga 
Virág és Sági Cintia, a 2015-2016 
versenyévadban elért eredményei 
alapján bekerült a magyar grappling 
válogatottba, és megszerezte 
a kvalifikációt a 2016. évi UWW 
Grappling Világbajnokságra, 
melyet Fehéroroszország 
fővárosában, Minszkben rendezett 
meg a világszövetség és cégünk 
támogatásával, szponzorálásával 
utazhattak ki.   
  
Nagyon keveseknek adatik meg, 
hogy részt vehetnek egy adott 
sport legnagyobb eseményén, 
a világbajnokságon. Virágnak és Cintinek 
ez most sikerült. Nem „megadatott” 
számukra, hanem szabadidejüket 
feláldozva készültek rá. Felsorolni is sok 
a VB-re vezető út állomásait, felkészülni 
és azokon helytállni kifejezetten nagy 

teljesítmény. Az első nap jól szerepelt 
a magyar válogatott: kettő ezüst és négy 
bronzérmet akaszthattak a versenyzőink 
nyakába. A verseny második napján 
Virág kezdett a Scholgirl up to 57 Kg 
kategóriában.A döntőben Virág VB 2. 
helyezést ért el!!!!Cintia ugyanaznap 
délután küzdött és egy orosz lánnyal 
közösen felállhatott a dobogó 3. fokára!!!
Úgy gondolom, hogy nagyon 
elégedettek lehetünk a marcali lányok 
eredményeivel! 
A sportolók ezúton is, rajtam keresztül 
köszönik meg a támogatást, és 
büszkék, hogy a Raab Karcher színeiben 
versenyezhettek. 

Patócsová Veronika, Hennel Aurél 

CERSAIE – BOLOGNA – 
OLASZORSZÁG

2016.09.26 és 27. között üzleti utat 
szerveztünk a STAVMAT enteriőr 
tanulmányok dolgozóinak a CERSAIE 
kiállításra, amelyre az olaszországi 
Bologna városában került sor. 

A hosszú, kilenc órás utat követően 
sikerült megérkeznünk a Cersaie 
kiállításra. 852 kiállító, ebből 335 
külföldről mutatkozott be idén a vásár 
több mint 106.000 látogatójának, 
akik között az a megtiszteltetés ért 
bennünket, hogy mi a STAVMAT-tól 
is ott lehettünk. Tényleg nem volt 
hiány látnivalóból. A kiállítás hatalmas 

felületén ezernyi inspirációból 
meríthettünk. Új trendek szólítottak 
meg bennünket, amelyek 120 
x 60 cm (és nagyobb) méretnél 
kezdődő, nagyméretű formátumok 
felé irányulnak, kő kivitelben. Ezek 
a divatos, nagy formátumú burkolatok 
határozták meg az egész kiállítást. 
Az estét Modenában töltöttük. 
Másnap reggel részt vettünk az Atlas 
Concorde társaság gyönyörű, 300 m2-es 
bemutatótermének megtekintésén.
Számos inspirációval gazdagabban 
indultunk el a gyors autók felé, a modenai 
Ferrari múzeumba. Tűzpiros autó lóval 
a motorháztetőn – miden fiú és férfi 
álma. Itt sem volt hiány látnivalóban. 
Minden résztvevő kolléga nevében 
szeretnék köszönetet mondani a társaság 
vezetőségének, hogy meghívtak 
bennünket erre az inspiráló üzleti 
útra, amely nagy örömmel töltött el 
bennünket és új ihletekkel gazdagított 
bennünket. 

Martin Hipp

2. szám


