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Magazynowanie i transport wewn´trzny

Ewa Radomska-Deutsch
Ogólnopolskie Konsorcjum Magazynowe

Przepis na sukces made in Jungheinrich
– wywiad z Grzegorzem Musio∏em, dyrektorem gdyƒskiego Oddzia∏u firmy Jungheinrich Polska

dotàd materia∏ów, wyposa˝one w silniki na pràd zmienny i osiàgajàce du˝o lepsze parametry od modeli poprzednich generacji. Sà to urzàdzenia stanowiàce klas´ dla siebie, dedykowane na przyk∏ad do intensywnej pracy wielozmianowej.
E.R-D.: To ∏adnie brzmi, ale czy sà
przyk∏ady zastosowania waszych
konkretnych produktów w firmach,
G. Musio∏
które w ten sposób rozwiàza∏y swoje
(Fot. 3x Ewa Radomska-Deutsch)
problemy i obni˝y∏y koszty funkcjonowania lub zwi´kszy∏y wydajnoÊç
Ewa Radomska-Deutsch: Zapytam od i przyspieszy∏y prac´?
razu wprost: jakich nowoÊci z logo
Jungheinrich mo˝emy spodziewaç si´
G.M.: Zaczn´ od tego, ˝e ka˝de ulepna naszym rynku jeszcze w tym roku? szenie i zmiany konstrukcyjne, sygnowane r´kà konstruktorów firmy JungheGrzegorz Musio∏: Rok 2007 b´dzie inrich niosà popraw´ parametrów oraz
z pewnoÊcià nale˝a∏ do wózków uno- bardziej ekonomiczne wykorzystanie
szàcych, zwanych te˝ wózkami do dost´pnych Êrodków, a przez to zwi´ktransportu poziomego. W tym roku szenie wydajnoÊci magazynu i usprawwprowadzamy na rynek elektryczny nienie przep∏ywu towarów. Przyk∏awózek typu ERE 120, udoskonalony dem mo˝e byç zakoƒczone w maju
o mo˝liwoÊç bocznej wymiany bate- 2007 r. wyposa˝enie przez naszà firm´
rii, a tak˝e jego „wi´kszego brata”, centrum dystrybucyjnego jednej z wioczyli wózek ERE 224, ze sta∏à platfor- dàcych firm w bran˝y elektrycznej
mà dla operatora, silnikiem jazdy w rega∏y rz´dowe o wysokoÊci powyw technologii AC i wspomaganiem ˝ej 11 metrów, o ∏àcznej pojemnoÊci
w standardzie. Natomiast w maju br. 43 000 miejsc paletowych! Do bezpopojawi∏y si´ dwa nowe typy elektrycz- Êredniej obs∏ugi rega∏ów zastosowano
nych wózków unoszàcych z dyszlem, 10 wózków wid∏owych wysokiego
czyli EJE 220 i EJE 225, zbudowane sk∏adowania typu reachtruck, ale docez jeszcze bardziej wytrzyma∏ych ni˝ lowo ten w∏aÊnie magazyn b´dzie obs∏ugiwaç oko∏o 100 ró˝nych wózków
wid∏owych.

Fragment siedziby oddzia∏u Jungheinrich
Polska w Gdyni.
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E.R-D.: Same wózki – w porzàdku.
Ale klienci coraz cz´Êciej chcieliby
coÊ wi´cej. Na co, oprócz samego
sprz´tu, wasi partnerzy i potencjalni
klienci mogà dodatkowo liczyç? MyÊl´ tu na przyk∏ad o za∏atwianiu formalnoÊci finansowych, bankowych,
kredytowych, leasingowych za klientów, o u∏atwieniach w nabywaniu nowych produktów oraz odbiorze starych, wycofywanych...

G.M.: Klient mo˝e wejÊç w posiadanie wózka wid∏owego w drodze zakupu, wynajmu lub leasingu, ewentualnie rentalu. JeÊli chodzi o dwie pierwsze formy, zajmujemy si´ ca∏à transakcjà od poczàtku do koƒca. Nie Êwiadczymy oczywiÊcie us∏ugi leasingu, ale
poÊredniczymy w za∏atwianiu formalnoÊci i – po decyzji o zakupie wózka
– kontaktujemy klienta z jednà z firm
partnerskich. Wspó∏pracujemy z najwi´kszymi firmami leasingowymi
w Polsce. Firmie, b´dàcej naszym
klientem i zamierzajàcej ponownie
skorzystaç z oferty firmy Jungheinrich,
oferujemy mo˝liwoÊç odkupienia jej
parku maszynowego – wliczajàc jego
wartoÊç w poczet przysz∏ej transakcji.
JeÊli klient zamierza zakupiç u nas nowy sprz´t, w ramach transakcji wiàzanej odkupujemy od niego wózki u˝ywane – niezale˝nie od typu i marki.
Dzi´ki temu firmy decydujàce si´ na
wspó∏prac´ z nami majà mo˝liwoÊç
„odm∏odzenia” floty swoich wózków
wid∏owych, czyniàc prac´ w swoich
magazynach bezpieczniejszà i sprawniejszà. JeÊli natomiast ktoÊ nie zamierza zaopatrywaç si´ w nowy
sprz´t, a jedynie chce si´ pozbyç starych wózków wid∏owych, to wówczas
mo˝emy odkupiç od niego tylko urzàdzenia marki Jungheinrich. Organizujemy równie˝ akcje promocyjne r´cznych wózków paletowych, w ramach

Anna Brylska – Szef Serwisu.

Talents Consumer Goods&Services poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/15/10247405.htm
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których odbieramy od klienta stary,
niepotrzebny a nawet zniszczony
sprz´t, który utylizujemy na w∏asny
koszt.
E.R-D.: Jugnheinrich Polska otwar∏
w marcu tego roku kolejny oddzia∏
w Polsce, tym razem w Gdyni. Prosz´
powiedzieç, jakie nadzieje wià˝ecie
Paƒstwo z tà inwestycjà?
G.M.: RzeczywiÊcie, inwestycja jest
s∏owem, które trafnie podsumowuje
to wydarzenie. Bynajmniej nie ze
wzgl´du na przepych czy perskie dywany..., choç zapewniam, ˝e nasi goÊcie b´dà si´ dobrze czuç w nowym
biurze w Gdyni. Mam tu na myÊli raczej fakt, ˝e ka˝dy nowy oddzia∏ firmy
Jungheinrich to nie tylko biurka i telefony. To cz´Êç najwi´kszej w Polsce
floty wynajmu wózków wid∏owych tej
marki, obejmujàcej ponad 800 sztuk.
To tak˝e pion techniczny – na poczàtek 10 mobilnych wozów serwisowych z kapitalnymi fachowcami i koordynator serwisu. Za ca∏oÊç odpowiada oczywiÊcie Szef Serwisu. To
równie˝ Asystentka Sprzeda˝y i 7 Doradców Handlowych, w tym 1 ds. Rega∏ów i Urzàdzeƒ Systemowych. Tymi
si∏ami zamierzamy konsekwentnie
poszerzaç udzia∏ firmy Jungheinrich
w rynku Polski Pó∏nocnej. B´dzie to
mo˝liwe poprzez dogodnà lokalizacj´
i ni˝sze koszty transportu, a w rezultacie ni˝sze ceny dla klientów korzystajàcych z wynajmu. Szybszy dost´p
do klientów zapewni nam jeszcze lepszà komunikacj´ i prezentacj´ pe∏nego przekroju naszej oferty. W tym celu sukcesywnie powi´kszamy iloÊç
pracowników oddzia∏u. Efekt synergii
prorozwojowych dzia∏aƒ firmy Jungheinrich, sprawdzajàcy si´ od dziesiàtek
lat w Europie, zdaje te˝ egzamin na
rodzimym gruncie – w naszym przypadku na terenie Pomorza, Kujaw,
Warmii i Mazur.
E.R-D.: Na rynku jest wiele sprzedawców wózków wid∏owych ró˝nych
marek. Jest coÊ, co was w jakiÊ sposób
wyró˝nia?
G.M.: Có˝, analizujàc wypowiedzi
prasowe na podobnie zadane pytania, widz´ wdzi´czny temat do snucia wywodów mniej lub bardziej
przekonujàcych. Powiem wi´c, ˝e na-

uczy∏em si´ szanowaç dokonania
konkurencji, bo bez jej udzia∏u Jungheinrich nie móg∏by Êwiadczyç us∏ug
na poziomie najwy˝szym z mo˝liwych. Opr´ si´ na bezspornych faktach. Firm jest wiele, Jungheinrich jest
jeden. Z niezmiennie jednym, w∏asnym serwisem. Do niezmiennie w∏asnego produktu. Produktu o niezmiennie tej samej nazwie i marce.
Niezmiennie bez poÊredników i dealerów. Zarówno w sprzeda˝y, jak
i w serwisie. Swoista homogenicznoÊç w tym obszarze jest doÊç wyjàtkowa na tle reszty graczy, na których
rynek oddzia∏ywuje, wymuszajàc bardzo ró˝ne rozwiàzania. Do tego tradycja, niezwyk∏a i zobowiàzujàca.
Przypomn´ w tym momencie, ˝e do
wynalazków twórcy firmy i konstruktora o nazwisku Jungheinrich nale˝y
mi´dzy innymi absolutny hit wszechczasów: zasi´gowy wózek wid∏owy,
znany ongiÊ jako Retrak, a dziÊ Reachtruck, bez którego nie mo˝e si´
obyç ˝aden magazyn wysokiego sk∏adowania. Doprawdy nie sposób wyliczyç tu wszystkich dokonaƒ, ale przecie˝ nie o to tu chodzi.
E.R-D.: A wi´c – Pana zdaniem – tak
wyglàda przepis na rynkowy sukces
w bran˝y? No to dlaczego inni nie robià tego samego? Mo˝e majà inne recepty na sukces?
G.M.: Przepis? Trawestujàc króla Jagie∏∏´ powiem, ˝e przepisów ci u nas
dostatek. Ale pami´tajmy, ˝e od przepisu do potrawy droga jednak daleka.
Oprócz maestrii i kunsztu, jakoÊç
i proporcje ingrediencji pierwszorz´dne byç muszà. I na koniec,
zw∏aszcza takim jak ja, potrzebny jest
jeszcze…fart. Mam farta, bo pracuj´
od 10 lat w polskiej cz´Êci mi´dzynarodowego koncernu Jungheinrich i mog´ si´ wcià˝ uczyç. Ucz´ si´ od ludzi,
którzy sà piekielnie pracowici, kreatywni i skuteczni. Do tego potrafià
mieç dystans do siebie i wyrozumia∏oÊç dla innych. Ta mikstura, okraszona szczyptà profesjonalizmu powoduje, ˝e Jungheinrich Polska jest od 1996
roku najwi´kszym dostawcà wózków
wid∏owych w Polsce. Ot i przepis na
sukces…

E.R.-D.: Dzi´kuj´ za rozmow´.

Talents Technology poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Account Manager (sektor przemys∏owy)
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/15/10237666.htm
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