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TÁTRA 2017  
az év szlovák  
kiértékelése

2017. február 16-án az újtátrafüredi 
Atrium Hotelben került sor az összes 
telephely vezetőinek, kereskedelmi 
képviselőinek, termékmenedzsereinek, 
TOP partnereinknek és a STAVMAT 
STAVEBNINY társaság vezetőségének 
találkozójára, amelyen az elmúlt évet 
értékelték ki közösen. Délelőtt részt 
vettünk egy céges megbeszélésen, ahol 
a társaság vezetősége értékelte a 2016-
os évet és bemutatta a 2017-re kitűzött 
célokat. 
A kiértékelés részét képezte 
a legsikeresebb telephelyeink 
rangsorolása is. Az első három helyezést 
a forgalom alapján az alábbi telephelyek 
érték el:
1. Trnava (Nagyszombat)
2. Bratislava (Pozsony) – Vajnorská
3. Trenčín (Trencsén).
A fenti csapatoknak gratulálunk az 
elért eredményeikhez és drukkolunk 
nekik 2017-ben is, hogy idén is képesek 
legyenek megvédeni a pozíciójukat. 

Hisszük, hogy kihívást jelentenek 
majd a többi telephely számára is, 
akik teljesítményükkel igyekeznek 
majd megközelíteni a hálózatunk 
legjobbjait. Épp az ilyen közös találkozók 
jelentenek kiváló alkalmat arra, hogy 
a különböző telephelyektől érkező 
kollégák kölcsönösen inspirálják 
egymást és barátságos hangulatban, 
személyesen adjanak egymásnak 
értékes tanácsokat és vitassanak meg 
lehetséges megoldásokat a mindennapi 
problémákra, amelyekkel a munkájuk 
során szembesülnek.
A közös ebédet követően különféle 
szabadtéri tevékenységek következtek 
a havon. Az érdekes havas versenyek 
kiváló disznótoros specialitásokkal 
váltakoztak, amelyeket közvetlenül 
a versenyző csapatok készítettek el.  
Az adott specialitások és azok minősége 
beleszámított a csapatok összesí-
tett értékelésébe. Ezért is igyekezett 
mindenki annyira, hogy az ő specialitását 
találják a legjobbnak. 
A délutáni versenyek befejezését 
követően került sor egy rövid pihenőre, 
utána pedig következett a vacsora 
élő cimbalmos zenével és zenés 

Évértékelés – Kick off 
Esztergomban 

Február 23-án Esztergomban került sor 
a STAVMAT hálózat magyar részlegének 
évindító találkozójára. A társaság 
vezetése kiértékelte a 2016-os év 
gazdasági eredményét, és kitűzte 
a 2017-re vonatkozó célokat és üzleti 
stratégiát. Több év után a sikeres 
telephelyeket és egyéneket az elmúlt év 
elért eredményeiért anyagi jutalomban is 
részesítették.
Az idei kick-off meeting során először 
üdvözöltük a magyar Stavmat-osok 
csapatában a kiemelt beszállító 
partnereinket, a szlovák STAVMAT 

1

MEDLOV 2017 
a STAVMAT STAVEBNINY 
és a TOP partnerek 
találkozója  

2017 február 2. és 3. között került sor 
a STAVMAT STAVEBNINY a. s. és a TOP 
partnerek, vagyis kiemelt beszállítók első 
találkozójára a vysočinai RETRO Hotel 
Medlov-ban. A rendezvény egyszerre 
volt szakmai és közösségi jellegű, ezért 
az első nap délelőttjén sor került a 2016-
os üzleti eredmények kiértékelésére, 
egyúttal pedig az alkalmazottak 
megismerhették, mivel készül a cég eb-
ben az évben. 
A STAVMAT STAVEBNINY a. s. telephelyek 
pozitív történt kiértékelése igazságosan 
történt az egyes régiók szintjén, ezért 
máris van néhány sikeres boltunk, 
akiknek köszönettel tartozunk. 
A legsikeresebb telephelyek 2016 
(sorrendben az első három):
ÉSZAKNYUGATI régió: Prága 5 – 
Stodůlky, Prága 8 – Březiněves, Cheb
DÉLKELETI régió: Vlašim, Plzeň, Jihlava
Morvaországi régió: Břeclav – Lidická, 
Hranice, Hrušovany nad Jevišovkovu

folytatás a 2. oldalon >> folytatás a 2. oldalon >>folytatás a 2. oldalon >>

Magyar kick off Esztergomban

Üdvözöllek benneteket, 
kedves Kollégák és 
Kolléganők, az új évben! 

Olyan év következik, amelyben 
két erős stratégiai iránynak kellene 
megmutatkoznia. Az elmúlt évben 
ennek megvalósulásán fáradoztunk. 
Először is, az újonnan megszerzett 
nagyság ereje, ami jobb beszerzési 
árakat biztosít számunkra, másodszor, 
egy erős marketing támogatás.  
Az új márka, termékcsalád és weboldal 
bevezetésének erős jelzést kell küldenie 
a piac felé, hogy ez itt egy céltudatos, 
ambiciózus és sikeres társaság. 
Sok kolléga fogalmazott úgy 
a nyilatkozataiban, de a kölcsönös 
párbeszédek során is, hogy „úgy dolgozik 
a cégnél, mintha a sajátját csinálná”. 
Elismerem, hogy részvényesként 
az ilyen kijelentések nagy örömmel 
töltenek el. Érzem a közösséget. Nem 
vagyok egyedül. A STAVMAT-ból a több 
mint 20-éves története során nem 
áramlottak ki eszközök a fizetéseken 
kívül. Minden megkeresett pénzt mindig 
visszaforgattunk és befektettünk. Ennek 
is köszönhető, hogy a STAVMAT a mai 
méretére nőtt. Hogy elnyerte a bankok 

bizalmát, akik az üzleti tevékenységeink 
finanszírozásához szükséges forrásokat 
biztosítják. Hogy megbíznak 
bennünk a biztosító társaságok, akik 
a partnereinket biztosítják, mivel tudják, 
hogy társaságunknál kiemelt figyelmet 
fordítunk a követelések kezelésére.
A magam, mint a részvényesek 
képviselője nevében kijelenthetem, 
hogy ezt a trendet kívánjuk megőrizni 
a jövőben is. A társaság továbbra sem 
fizeti ki az osztalékokat, hogy minden 
megkeresett pénzt újra befektethessünk. 
Célunk, hogy az elkövetkező években 
a telephelyek számát és a forgalmat 
illetően egyaránt növekedjünk. 
A részvényes, akire a munkánk 
a legnagyobb hatással van, 
egyértelműen az állam. Minden 
egyes kifizetett korona, euró vagy 
forint végtére is az állam számára 
nagyjából azonos összeg befizetését 
jelenti. Minden egyes megvásárolt és 
elégetett liter gázolaj több mint fele 
az állam számláján íródik jóvá. Minden 
ingatlan birtoklása egyúttal adófizetést 
is jelent. Az állam tehát az, aki a mi 
alacsony jövedelmezőségünk mellett 
a legtöbb pénzre tesz szert üzleti 
tevékenységünkből. Végtelenül ötletes 
az újabb és újabb adók bevezetését 

illetően. Legújabban állítólag 
a pakolóhelyek adóztatása fenyeget 
bennünket... Ezért talán mindannyiunk 
által nehezen értelmezett a modern 
nyugati társaságok talán legnagyobb 
pestise – a korrupció.  
Mi a társaságunknál nem szenvedünk 
semmilyen korrupt gyakorlatban. 
Kidolgozott etikai kódexszel 
rendelkezünk, amit mindenkor 
próbálunk betartani. Minden szinten.  
Az őszinteség és felelősség a legnagyobb 
fegyverünk. Mély meggyőződésem 
szerint csak egyetlen útja létezik annak, 
hogy elérjük az egész társaság általános 
jólétét.  
Az adók fizetésén kívül, véleményem 
szerint rendkívül fontos a társadalmi 
felelősségvállalás, mégpedig a kultúra 
támogatásán keresztül. 2016.03.16-án 
a szlovák kulturális miniszter és a magyar 
nagykövet jelenlétében a gyönyörű 
Danubiana galériában,  – amely egy 
mágikus helyen, a Dunán található 
Pozsony mellett -, megnyitották 
a magyar háború utáni alkotóművészek 
kiállítását, amelyet mi is támogattunk. 
Ezúton buzdítok minden művészet- 
és természetkedvelőt egy hétvégi 
látogatásra a Danubianába, ami 
kombinálható egy csodálatos kerékpáros 

túrával is a Duna-ágak mentén.  
Ez egy egész napos kirándulás, amely 
során a helyi konyha specialitásait 
is megkóstolhatjuk. Például egy 
hamisítatlan helyi halászlé formájában. 
A tavasz a legjobb időszak az ártéri erdő 
szépségeinek megcsodálására, amely 
az igazán minőségi művészettel együtt 
a szépség szokatlan kombinációját 
kínálja. Mivel jól ismerem és kedvelem 
a világ e szegletét, készen állok rá, hogy 
e látogatás során, nagyobb érdeklődés 
esetén személyes kíséretet biztosítsak. 
Végezetül engedjenek meg egy „huncut” 
megjegyzést: Egy évvel ezelőtt egy 
párbeszéd során a cseh STAVMAT 
pénzügyi igazgatójával fogadást 
kötöttünk, hogy a magyar és a szlovák 
STAVMAT összesített forgalma nem 
haladja meg a cseh STAVMAT forgalmát. 
A boltok aránya szinte azonos: 64:66. 
Megnyertem a fogadást. A 64 bolt 
forgalma meghaladta a 66-ét. Idén újra 
megismételhetjük a versenyt. 
Kedves Kollégák, sok sikert, egészséget 
és vitalitást kívánok Nektek! 

Pavol Kollár 
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Évértékelés – Kick off Esztergomban 
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mintájára. A szakmai megbeszélés, 
de az esztergomi bazilika délutáni 
látogatása és az informális esti 
rendezvény a STAVMAT hálózatról 
szóló versennyel együtt, amelyet 
kereskedelmi igazgatónk, Ducsai 
Róbert vezetett, gondoskodott 
a kellemes hangulatról. Hisszük, hogy 
a jó kapcsolatok, amelyeket e találkozó 
által sikerült megerősítenünk, az egész 
2017-es év folyamán megmaradnak 
és hozzájárulnak majd a kitűzött célok 
eléréséhez. 
A 2016-os év legjobb gazdálkodási 
eredményét elérő telephely 
Magyarországon a budaörsi volt, 
amely 2004 októberében nyitotta meg 
először a kapuit a vásárlók előtt. „Egészen 
a kezdetektől fogva a sajátunknak 
érezzük az egész telephelyet, vásárlóink 
pedig rendkívül hálásak ezért. 

Elmondhatjuk, hogy a telephelyen 
már az elejétől, 2004 szeptemberétől 
dolgozom. Raktárvezető helyetteseként 
kezdtem, majd raktárvezetőként is 
dolgoztam. Kipróbáltam azonban az 
értékesítői pozíciót is. Ezen időszak 
folyamán sokat tanultam a beszerzésről, 
az értékesítésről, a termékválasztékról 
és a stratégiáról, továbbá támogattam 
a telephely-vezető munkáját. 2010 
májusában kaptam meg a lehetőséget 
a telephely vezetésére. Tudtam, 
hogy szükségem lesz a kollégáim 
kreativitására és áldozatos munkájára 
ahhoz, hogy a telephelyből egy sikeres 
boltot hozzunk létre. Figyelmesen 
meghallgattuk ügyfeleink igényeit 
és olyan boltot alakítottunk ki, amely 
fokozottabban az ügyfelek konkrét 
igényeire irányult, felgyorsítottuk 
a kiszolgálás folyamatát, a partnereink 
számára pedig személyre szabott 
tanácsadást kínáltunk. 2012-re sikerült 
bebizonyítanunk, hogy ez volt a helyes 
irány, mert azóta a telephely nyereséges. 
Jövőképünk e pozíció megőrzése, 
a folyamatos tökéletesítés, illetve 
kizárólag a legjobb szolgáltatások 
nyújtása ügyfeleink számára.” – mondta 
el Szabó Gábor, a telephely vezetője. 
A további helyezéseket a következő 
telepek érték el: 2. Gyöngyös, 3. 
Miskolc, 4. Budapest, 5. Marcali.

Veronika Patócsová

MEDLOV 2017 – a STAVMAT STAVEBNINY 
és a TOP partnerek találkozója 
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A délelőtti szakmai részt és a közös 
ebédet követően került sor 
a szórakoztató, versenyekkel egybekö-
tött délutánra. A kevert csapatokba 
véletlenszerűen beosztott Stavmat-osok 
és üzleti partnerek a havon versenyeztek, 
különböző egyszerű feladatokat kellett 
végrehajtaniuk. A népes társaság, a hó 
és a fagyos idő „megtette a magáét”, 
a jó hangulat pedig pillanatok alatt 
kialakult. A kiváló hangulatról és a belső 
hőmérsékletről  

a forró italok, a disznótoros-jellegű 
finom falatok és a „karibi prémium” nevű, 
versenyen kívüli sportág gondoskodott. 
A RETRO éjszakát a szórakoztató ruhák, 
a ’80-as évek diszkója, a cimbalmos 
muzsika, a gazdag büfé, a tombola és 
a „szerencsekerék” tette színessé. 
A TOP partnerekkel való találkozó 
első évadát sikeresen magunk 
mögött hagytuk és hisszük, hogy az 
egész 2017-es év folyamán sikerül 
majd fenntartanunk a kialakult jó 
kapcsolatokat. Köszönet minden 
résztvevő partnernek, és örömmel várjuk 
a mielőbbi viszontlátást, 2018-ban is. 

Adela Adamíková

Medlov – alkalmazottak és partnerek 
találkozója

felvételekkel. Az egész 
TATRY 2017 az év szlovák kiértékelése

folytatás az 1. oldalról <<

napos tevékenységek kiérté-kelése 
a következők szerint ért véget: 
1. Rózsaszín csapat – csapatvezető: Maťa 
Királová (a senicai telephely vezetője)
2. Zöld csapat – csapatvezető: Jana Plišková 
(a michalovcei telephely vezetője)
3. Fehér csapat – csapatvezető: Jíří Hradil 
(a Quick-mix kereskedelmi igazgatója)
A nyertes csapatoknak gratulálunk, 
a többieknek pedig köszönjük 
a részvételt és reméljük, ők is kiváló-an 
szórakoztak a közös STAVMAT csapatban. 
Lehet, jövőre épp ők lesznek a nyertesek! 

Martin HippTATRY 2017

A STAVMAT ÚJ 
RUHÁBAN – ROVAT  
 „Régi-új” telephelyünk 
Balassagyarmaton

2016 októberében született meg 
a döntés Kóvári utcai balassagyarmati 
telephelyünk átköltöztetésére az eredeti, 
„régi-új” helyére a Vörösmarty utcába, 
ahol korábban már 70 éve működött. 
Az eredeti telephely felújításához – már 
a STAVMAT színeiben – a létesítmények 
teljes körű átalakítására volt szükség. 
Nekifogtunk hát a munkának. Falakat 
bontottunk le, burkoltunk, gletteltünk, 
festettünk. A boltot megtöltöttük 
áruval, a külső tárolóterületekre pedig 
beszállítottuk az építőanyagokat. Az egy 
év alatt két költözés a telephely életében 
hatalmas kihívást jelentett. Keményen 

dolgoztunk rajta, de mint látjuk, megérte. 
Nemcsak azért, mert a boltunk mostanra 
sokkal szebb lett, hanem főként azért, 
mert közelebb hozott bennünket, mint 
csapatot egymáshoz, emberi oldalról is. 
Szerencsére értékesítő kollégánk, Tamás 
a vízgázfűtés terület szakértője, Erik 
a targoncán végzett munkája mellett 
kiválóan tud glettelni is, János nálunk 
nemcsak raktáros, hanem kiválóan fest, 
és amíg el voltunk foglalva az átépítéssel, 
Hilda, aki átmenetileg egyedül maradt 
a pultban, minden energiáját az ügyfelek 
kiszolgálásába fektette. Telephelyünk 
elkészült, a kollégákkal együtt pedig 
eltökéltek vagyunk a kitűzött célok 
elérésében. Összetartunk, jelenleg pedig 
a legfőbb feladatunk egy olyan forgalom 
elérése, amire büszkék lehetünk.

Mitró Éva, a balassagyarmati  
telephely vezetője

Balassagyarmat, már az új STAVMAT 
színekben

ARCULATVÁLTÁS

2017 első félévében a magyarországi 
kereskedések jelentős látványbeli 
változáson mennek keresztül, amely 
a hálózat magyarországi részlegének, 
„STAVMAT Építőanyag Kereskedelemi 
zrt”-re történő átnevezésével függ 
össze. Idén februártól tehát a STAVMAT 
Építőanyag Kereskedések 130 
telephelyéből álló teljes hálózata, 
mindhárom országban egy közös név 
alatt egyesül, közös dizájnnal és a márka 
közös külső bemutatásával. 
A bolthelyiség elrendezésére, az áruk 
megjelölésére vonatkozó szabályok - 
a címkéktől kezdve egészen az akciókra 
a figyelmet felhívó eszközökig -, a saját 
ST line termékvonal megjelölésére, vagy 
a kiárusításra vonatkozó szabályok, az 
akciós szórólapok kihelyezése, a falak 
színvilága a kassza mögött, az áruk 
elhelyezése a raktárban és az udvaron 
a meghatározott szabályok szerint, 
a parkolóhelyek, kerítések, a nyitvatartási 
idő megjelölése, valamint az egységes 
munkaruházat - ez mind a hálózat 
arculati kézikönyvének részét képezi, 
amelyet a telephely-vezetők mindhárom 
országban megkaptak 2016 végén. 
Az alkalmazása kötelező minden telep 

számára, e tekintetben pedig szükséges 
a kereskedések vezetőinek aktív 
együttműködése a marketing osztályok 
munkatársaival az egyes országokban. 
Célunk, hogy ügyfeleink a STAVMAT 
Építőanyag Kereskedésekben kellemesen 
érezzék magukat, hogy a lehető 
legmagasabb szintű tanácsadást nyújtsuk 
nekik, hogy gyorsan és készségesen 
szolgáljuk ki őket, valamint, hogy 
modern, tiszta, rendezett és vizuálisan 
egységes üzlethelyiségeket alakít-
sunk ki, helyezkedjenek el akárhol is 
a hálózatunkon belül. Mindezt oly módon, 
hogy minden egyes alkalmazottunk 
büszke lehessen arra, hogy ő is a STAVMAT 
csapat része.

A STAVMAT Építőanyag Kereskedelem 
egy további éve telt el számos 
változás égisze alatt. Célunk, hogy 
az építőanyagok értékesítésének 
területén egy erős, stabil, modern és 
trendi környezetű nemzetközi hálózatot 
építsünk Közép-Európában. Az új 
trendek figyelésének, a folyamatok 
egységesítésének, a STAVMAT 
hálózat ügyfeleink irányába való 
hozzáállásának és bemutatásának 
részét képezi az új weboldalak 
elindítása is. 

A weboldal, csakúgy, mint az egyéb 
marketing eszközök, amelyeket 
fokozatosan vezetünk be az arculati 
kézikönyv szerint minden országban 
és boltban, az egész hálózatban, közös 
fő célokkal rendelkeznek – közelebb 
kerülni az ügyfélhez, támogatni és 
kialakítani a jobb feltételeket az 
értékesítéshez a boltjaink számára, 
mindenekelőtt pedig növelni az 
egyes boltok – ezáltal pedig az egész 
hálózat – forgalmát.
A weboldal a 21. században egy 
fontos eszköz, amely támogatja 
a márkát és az értékesítést. Je-
lentős figyelmet fordítottunk 
a létrehozására. A csehországi, 
szlovákiai és magyarországi marketing 
osztályok kölcsönös és intenzív 
együttműködésének eredménye. 
Az új weboldal segítségével, amely 
ezekben a napokban már teljesen 
működőképes mindhárom országban, 
az ügyfél számára áttekinthető eszközt 
vezetünk be a piacra, amely minden 
információt rendelkezésére bocsát, amit 
keres, ezzel egyidejűleg pedig jelentős 
támogatást nyújt minden egyes boltunk 
számára, amely az új weboldal se-
gítségével a saját, közvetlen ajánlataival 
szólíthatja meg az ügyfelet. A vásárló 
nemcsak általános információkat kap 
a hálózatról, hanem konkrét, aktuális 
információkat is a kiválasztott boltból. 

Ugyan minden országnak megvan 
a saját nyelvű bemutatása, azonban 
mindhárom ország vizuális anyaga 
ugyanolyan. Egy hálózat vagyunk, azért 
az egységes bemutatkozást a közös 
céljaink és a STAVMAT Építőanyag 
Kereskedések közös márkájához tartozás 
megnyilvánulásának tekintjük.

Az új, reszponzív weboldal ügyfélbarát. 
A reszponzivitás azt jelenti, 
hogy a weboldal megjelenítése 
alkalmazkodik azon berendezés 
méretéhez, amelyen az oldalt 
megtekintik. Ez a funkció biztosítja, hogy 
az ügyfél mindig az egész oldalt lássa, 
és hogy ne forduljon elő, hogy az oldal 
egy része egy kisebb berendezésen 
(notebook, mobil, tablet) történő 
megtekintése során ne legyen elérhető 
az ügyfél szá-mára. Ezáltal az az ügyfél is, 

aki mobiltelefonon keresztül keres rá az 
információkra, ugyanúgy megszólításra 
kerül a kínálatunk által és teljes értékű 
módon használhatja az oldalunkat, 
korlátozások nélkül. Például akár az 
építkezési területről is, ahol szükséges, 
hogy gyorsan találja meg a keresett 
információt, vagy kapjon árajánlatot.
Az új weboldalakat a STAVMAT  
hálózat speciális igényeihez tervezték  
és alkalmazták, ahol minden egyes 
telepnek megvannak a saját akciós 
árai, amelyek láthatóak a konkrét 
ügyfél számára. Az új weboldal olyan 
formát kínál, amely teljes mértékben 
tiszteletben tartja minden kereskedés 
e sajátosságát, a következő funkciók 
segítségével.  

A www.stavmat.cz/sk/hu oldalra 
történő bejelentkezést követően 
a megengedett geolokalizációnál az 
adott berendezésben automatikusan 
azt a telepet választja ki a rendszer az 
ügyfél számára, amely a legközelebb 
esik ahhoz a helyhez, ahonnan az 
ügyfél az oldalt böngészi. Ez azt jelenti, 
hogy a főoldalon: 

• az oldal felső részében automatikusan 
megjelenik a környéken található 
legközelebbi bolt címe és 
elérhetősége,

• a fő banner is hasonlóan 
alkalmazkodik. Amennyiben a telep 
a marketing osztálynak egy vagy 
több saját bannert ad meg, az ügyfél 
számára az oldal fő bannereiként 
a konkrét telep bannerei jelennek 
meg, és a sorrendben csak 
a későbbiekként következnek az 
egész hálózatra érvényes, közös 
bannerek.

• A legfontosabb eszköz a konkrét 
telepi értékesítés-támogatására az 
adott telep TOP termékeinek elsőként, 
automatikusan történő megjelenítése 
már a főoldalon. Ezután következnek 
a kiválasztott TOP termékek, amelyek 
ára ugyanolyan minden telepen, az 
egész országban.

Ezzel a funkcióval az ügyfél 
közvetlenül a weboldalra történő 
bejelentkezést követően – anélkül, 
hogy ki kellene keresnie a konkrét 
kereskedést – elsődlegesen a hozzá 

legközelebb eső teleppel kapcsolatos 
információkat kapja meg. 

Ily módon minden egyes telep 
közvetlenül szólítja meg az ügyfelét 
a saját kínálatával, azonnal a weboldal 
megnyitásakor.

A leírt funkció abban az esetben 
is megmarad, ha a vásárló saját 
maga választja ki azt a telepet, 
amelyik érdekli őt. Az új weboldal 
egyértelműen lehetővé teszi minden 
egyes kereskedés számára a saját 
értékesítésének támogatását. 
Ehhez azonban nélkülözhetetlen 
a telepvezetők aktív munkája, akiknek 
rendszeresen (minimum havonta 
egyszer) meg kell küldeniük a marketing 
osztály részére az új akciókat vagy 
TOP termékeket, amelyeket meg kell 
jeleníteni az oldalon. Az akciós árak, 
kiárusítások vagy egyéb TOP ajánlatok 
aktuális kínálata így közvetlenül 
a Ti ügyfeleitekhez jutnak el, akik 
fokozatosan megtanulják, hogy nincs 
szükségük a szórólapok folyamatos 
böngészésére, az újsághirdetések 
figyelemmel követésére, hanem 
elegendő, ha bármikor és bárhonnan 
megnyitják a weboldalt és máris 
értesülnek a telepek aktuális TOP 
ajánlatairól. Az eszköz sikeressége 
a forgalom növelésének szempontjából 
a telepek felelős hozzáállásától függ, 
mivel a benyújtott dokumentumok 
és a feltöltött tartalom nélkül maga 
a weboldal létezése nem fogja eladni 
az árut. 

Az egyes telephely-vezetőktől függ, 
mit tud meg az ügyfél a boltról 
a weboldal segítségével, illetve, hogy 
mit kínál az ügyfél számára.

Éppen ezért kövessétek figyelemmel 
a marketinges kollégák kéréseit és 
reagáljatok azokra, mert ők folyamatosan 
tájékoztatni fognak benneteket az 

új dokumentumok kézbesítésének 
határidejéről a weboldalra a ti 
telephelyetekről.
Minden kereskedés rendelkezik saját 
aloldallal is. Rendszeresen ellenőrizzétek, 
hogy a telepetekkel kapcsolatos minden 
információ naprakész-e. A boltok 
bemutatása a saját aloldalon főként az 
általatok megküldött anyagoktól függ. 
Az akciókról, kiárusításról, termékekről 
szóló információk, amelyek értékesítését 
támogatni kell, de a prezentációs videók 
is olyan eszközök, amelyek biztosításával 
saját magunk segíthetjük a telepek jobb 
bemutatását.

Az ST line szekció is figyelemre 
méltó, hiszen az ST line saját márkás 

termékcsalád aktuális termékeinek 
ajánlatairól nyújt áttekintést. Az ST line 
saját márkás termékcsalád elemeinek 
értékesítése az értékesítési terület 
egyik fő prioritása, ezért különálló 
weboldalrészt kapott.
Ugyanilyen fontos az ügyfél számára 
a STAVMAT kínálatának áttekinthető és 
egységes tagolása is – szerkezetépítés, 
szárazépítés, hőszigetelés, fűtési 
rendszerek, tetők, száraz habarcs 
keverékek és vegyipari termékek, beltéri 
elemek, szerszámok és kiegészítők. 
A termékkínálati csoportokat tovább 
osztották az építkezésen történő 
használatuk, valamint az anyaguk szerint. 
Kiegészülnek a gyártók logóival, akik 
termékei jelen vannak a kínálatunk egyes 
termékcsoportjaiban. 
A weboldal felhasználói számára 
szolgáltatásaink áttekintését is 
biztosítjuk, megtalálhatják a betöltetlen 
állásajánlataink leírását, valamint az 
egyes telepek jelenlegi, kedvezményes 
szórólapjainak gyors áttekintését. Az 
oldal részét képezik a munkautasítások 
is, amelyeket a marketing osztály 
rendszeresen kiegészít és útmutatásul 
szolgálnak az ügyfelek számára, illetve 
segédletként az értékesítőink számára. Az 
oldal információkkal szolgál a társaságról, 
ezenfelül az ST news rovat is megtalálható 
rajta, ahol a látogatók végiglapozhatják 
internetes magazinunk eddigi lapszámait. 

Az új weboldal az ügyfél számára az 
árajánlat-kidolgozási szolgáltatást 
a megküldött kérelem alapján kínálja, 
a weboldalunkon keresztül. 

Ebben az összefüggésben fontosnak 
tartjuk kihangsúlyozni, hogy 
a társaságunk és az egyes telepek 
hitelességét a kért árajánlat időszerű 
megküldésével, valamint azon ügyféllel 
történő aktív kommunikációval is építjük, 
aki a weboldalon keresztül vette fel velünk 
a kapcsolatot. 

Az új weboldalunk sikere a telephely-
vezetők és a marketing osztály aktív 
hozzáállásától és együttműködésétől 
függ. Ahhoz, hogy egy modern 
weboldal érdekes legyen az ügyfél 
számára, rendszeresen változtatnia 
kell a tartalmát és hozzá kell igazítania 
a társaság aktuális ajánlataihoz és 
feltételihez. 

Meggyőződésünk, hogy az energia, 
amit a weboldal létrehozásába 
fektettünk, mindannyiunk számára 
megtérül a forgalom terén, a kölcsönös 
együttműködés feltételével.

A legjobb magyar telephely csapata 
Budaörsön

A székesfehervári telephely 
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A gödöllői telephely – már az ST színeiben
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ST-napok 
2017-ben társaságunk Szlovákiában 
több újítást is bevezet. Az egyik 
közülük az „ST Napok” nevű rendezvény 
megszervezése, amelyre az idei év első 
és második negyedévének fordulóján 
kerül sor, azzal a céllal, hogy a jövőben 
évente megismételjük. E rendezvény 
során kiválasztott telephelyeinkre 
ellátogatnak a TOP beszállítóink – az 
Isover, Rigips, Kvk, Mapei, Den braven, 

Baumit, Quick-mix, Fischer és Makita 
egy DemoBus-szal, amelyek a bemutató 
standjaik kihelyezését követően a szezon 
új sláger termékeit hirdetik, versenyeket 
rendeznek, tanácsadást nyújtanak  

a vásárlóink számára és bővítik a szakmai 
kapcsolataikat. Egy további érdekesség 
lesz a konkrét termékek közvetlenül az 
alkalmazás során történő bemutatása, 
vagy a lehetőség, hogy a látogatók részt 
vegyenek a tombola-sorsoláson, mely-
nek keretében izgalmas nyeremények 
kerülnek kiosztásra. Az említett 
tevékenységeken felül minden egyes 
telephely frissítőkel is készül, meleg 
ételek és üdítők formájában.
Az idei ST Napokra március 22. és április 
21. között kerül sor, 09:00 és 14:00 óra 
között, az alábbi városok-ban: Nové 
Mesto nad Váhom (Vágújhely), Trnava 
(Nagyszombat), Malacky (Malacka), Banská 
Bystrica (Besztercebá-nya), Ružomberok 
(Rózsahegy), Martin (Turócszentmárton), 
Liptovský Mikuláš (Liptószentmiklós), 
Bardejov (Bártfa), Humenné (Homonna), 
Prešov (Eperjes), Trenčín (Trencsén), Košice 
(Kassa) és Levoča (Lőcse).

Erik Bartoň

Színház Vinohrady 
városrészben – 2016

2016-ban nyújtott együttműködésért 
való köszönetünk kifejezésére VIP 
ügyfeleink számára 2016.12.09-én 
egy kulturális-társadalmi rendezvényt 
szerveztünk, színházi előadással 
a Vinohrady Színház lenyűgöző 
termeiben. Ez a jelentős esemény 
elsődlegesen ügyfeleink számára 
szólt. Annak érdekében, hogy az egész 
este kellemesen teljen, a barátságos 
hangulatról az üzleti vezetők, a vezető 
boltok és a STAVMAT STAVEBNINY 
a. s. vezetőségének jelenléte 
gondoskodott, akik kapcsolatban 
vannak az ügyfelekkel és egész 
évben baráti szinten tartják azokat. 
Az este kellemesen indult a könnyű 
bűnügyi cselekményt feldolgozó, 
„A gyilkos háziasszony” című 
vígjátékkal. A főszereplők színészi 
teljesítményét, amelyekben olyan 
hírességek szerepeltek, mint Libuše 

Švormová, Václav Vydra vagy Filip 
Blažek, ügyfeleink és alkalmazottaink is 
tapsviharral és rózsákkal jutalmazták. 
A színházi előadással egybekötött 
estélyen közel 600 fő vett részt, akik 
a finom ételek és italok mellett, jó 
hangulatban beszélgettek egészen 
a késő esti órákig. A VIP ügyfelek részére 
történő köszönetnyilvánításunk e 
formája a STAVMAT STAVEBNINY a. s.-nél 
már hagyománynak számít, és idén nyol-
cadszor került rá sor. 

Adela Adamíková

STAVMAT STAVEBNINY a.s., dolgozói évfordulók 2017 első 
negyedévében
Az ST CSALÁD rovatban, Csehországban olyan kollégákat mutatunk be, akik munkájukat 
egy vállalatnál már több mint 5, 10, 15, de akár 20 vagy 30 éve végzik felelősségteljesen. 
Minden évfordulósunknak gratulálunk és köszönet az eddigi munkájukért!
Pavlína Lincová | 02. 01. 2012 Králův dvůr
Vladimír Matušů | 10. 01. 2012 Nový Jičín
Ing. Josef Petr | 01. 01. 1997 Hulín
Bohumila Firlová | 01. 01. 2002 Hranice
Marta Lukešová | 01. 01. 2002 Liberec
Robert Ziegelheim | 01. 01. 2002 Velká Bystřice
Václav Tkalců | 01. 02. 2002 Jindřichův Hradec
Josef Mareš | 25. 02. 2002 Tábor
Petr Vigh | 09. 02. 1987 Chrudim

Pavel Fencl | 01. 03. 2002 Praha 5, Stodůlky
Kateřina Grygarová | 01. 03. 2012 Ostrava
Petr Landa | 07. 03. 2007 Česká Lípa
Leoš Adámek | 01. 03. 2002 Brno
Petr Pašťálka | 01. 03. 2007 Pardubice
Jana Nižnanská | 01. 03. 2007 Nový Jičín
Olga Šindelková | 01. 03. 2002 Hranice
Hana Šlajsová | 12. 03. 2012 Písek
Josef Vondrus | 15. 03. 2012 Hradec Králové

Február 26-án, 20:29 
órakor, 3490 grammal 
és 49 cm-rel 
megszületett Dencs 

Áron, adminisztrátor 
kolléganőnk, Dencsné 

Széchényi Anikó második fia.
 

Február 11-én, 
13:00 órakor 
kolléganőnk, Lucia 
(Nagyová) Čakvári 

a nagyszombati 
telephelyünkről há-

zasságot kötött párjával. Gratulálunk 
a boldog friss házaspárnak és sok szép 
évet kívánunk nekik a közös életútjuk 
során! 

2017.02.23-án, 12:45 
órakor nagyszombati 
STAVMAT csapatunk 
új taggal bővült. 

A boldog szülőknek, 
Ľubomír Cuninka és 

Barbora Cuninková Terézia 
nevű, gyönyörű kislányuk született. 
Gratulálunk! 

Színház Vinohrady városrészben – 2016

A kiárusításban résztvevő és 
akciós termékek bemutatása 
ST news magazinunk korábbi kiadásában 
bemutattuk az ST line saját márkás 
termékcsaládunk kihelyezésének 
módját az új arculati kézikönyv szerint. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy 
minden egyes telephelyen, rövid időn 
belül kialakításra kerüljön az ST line 
pódium a meghatározott szabályok 
értelmében. Jellegzetes vizuális oldala 
segítséget nyújt a forgalom növelésében. 
Abban az esetben, ha bármi hiányzik 
a kivitelezéséhez, pl. a nyomtatott fóliák az 
ST line márkajelzéssel az euro raklapokból 
összeállítandó pódiumok lefedésére, 
vagy ha nincsenek meg a pódium hátfalai 
(csak azokon a telepeken használatosak, 
ahol van erre alkalmas hely, a saját 
telephelyen történő kivitelezés módját 

illetően segítséget lehet kérni a marketing 
osztálytól), vagy ha nincsenek még készen 
az arculati kézikönyv szerinti ártáblák, 
forduljatok a marketing osztályhoz.
Az ST line termékekhez hasonlóan, az 
akciós és kiárusításban résztvevő áru is 
meghatározott, egységes prezentációval 
rendelkezik az értékesítés támogatására. 
Az akciós termékekhez piros-fehér 
kombinációt használunk a pódiumok 
szalagjaitól kezdve, a hátsó falakon 
keresztül egészen a nagy és kis 
ártáblákig. A belső térben, a helyi 
marketing osztály jóváhagyását 
követően a következők szerint kerüljön 
sor az akciós áru bemutatására:
A kiárusításban résztvevő árut is minden 
telephelyen egyértelműen és világosan 
kell megjelölni az adott pódiumokon, 
a képen látható módon és színekkel. 

A pontos formát és az adott telephelyen 
történő elhelyezést illetően szintén 
a marketing osztállyal kell egyeztetni.
Az akciós árakat vagy a kiárusításban 
résztvevő árut a külső felületen kell 
bemutatni és fontos, hogy a megfelelő 
szalagozással jelöljük, az alábbi fotókon 
bemutatott minta szerint. A külső 
területeken is fontos, hogy helyesen 
jelöljük meg az akciós árut a piros 
szalagozással és piros ártáblákkal, 
a kiárusításban résztvevő termékeket 
pedig sárga ártáblákkal és sárga szalaggal. 
A szükséges szalagokat és ártáblákat 
kérésre a marketing osztály kollégái 
bocsátják rendelkezésre.
Az áru kihelyezése a meghatározott 
szabályok szerint egységes vizuális 
bemutatást biztosít minden telephelyen, 
az egész hálózatban, a célja pedig, hogy 

minden boltban támogassa az ilyen mó-
don megjelölt termékek értékesítését. 
Az áru fenti módon történő bemutatása 
minden telephelyen kötelező. 
Amennyiben a fentiek még nem 
kerültek alkalmazásra a telephelyeteken, 
egyeztessetek a marketing osztály 
munkatársaival. A forgalom növelése 
ugyanis minden telephely közös célja.

AZ ST FAMÍLIA

A siklósi telephely és 
Keresztesné Erzsike –  
„a munka hőse””

Minden egyes nap kihívást jelent 
a számára, a társaság feladatainak 
megoldásába pedig aktívan vonja be 
a telephely egész csapatát. Keresztesné 
Erzsike nevű kolléganőnkről van szó, 
aki már sok éve, 1979. június 1-je óta 
dolgozik a cégünknél, 1994 óta pedig 
a siklósi telephely vezetője.
„Meg kell mondjam, hogy nagyon 
szerencsés vagyok, hogy ilyen kiváló 
kollégákkal dolgozhatok együtt. 
Csapatunk összetart, olyanok vagyunk, 
mint egy család, ahol mindenki körünk 
fontos. Közös az érdeklődési területünk, és 
nemcsak olyankor támogatjuk egymást, 
amikor jól mennek a dolgok, hanem 
a nehéz pillanatokban is. A munkaidőn 
kívül is gyakran találkozunk, a fontos 
évfordulók megünneplésekor. Szerintem 
az, aki hisz a munkában, eléri a céljait. 

Természetesen, a sikerhez vezető út 
nem mindig könnyű, de ez így van 
rendjén. A piacon időnként „meg is kell 
küzdenünk” az ügyfelekért, de ez csak 
még erősebbé tesz bennünket, mert 
nincs is jobb érzés, mint amikor hűséges, 
állandóan visszatérő partnerei vannak az 
embernek. Nem utolsósorban pedig, ez 
az, amiből a hasznunk származik.” mondja 
Keresztesné Erzsike.
A sok éves, felelősségteljes munkájáért 
ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
és örömmel tölt el bennünket, hogy 
a beosztásában maradt a kollégáival, 
még akkor is, amikor már a jól 
megérdemelt pihenő-idejét tölthetné.

GRATULÁLUNK az ünnepelteknek: 
Jozef Smutnýnak – szenci kollégánknak, a 45. 
születésnapjához (03.04.)
Mária Vicenovának – központi kolléganőnknek, 
a szép, kerek 40. születésnapjához (04.02.)
Miroslav Kožuchnak – diszpécserközpontunk 
munkatársának, 60. születésnapja alkalmából (04.08.)
 

Vlasta Ciprysovának – központi kolléganőnknek, 
40. születésnapja alkalmából (02.16.) 
Peter Halčinnak – Ružomberok (Rózsahegy) 
városában dolgozó kollégánknak, aki 30. 
születésnapját ünnepelte (02.25.) 
és Mark Vojnának – nagymihályi kollégánknak 40. 
születésnapja alkalmából (03.15.)
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