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Öt éve, amikor a Papyrus csoport megvásá-
rolta a Schneider csoportot, Magyarorszá-
gon két közepes nagyságú cégből piacveze-
tő papír-nagykereskedés lett.  Ebben az
időben két irodát és több raktárt tartottak
fenn. Most 5000 négyzetméteren 9200
raklapnyi helyen várja a raktárkészlet 
a nyomdák rendeléseit új, korszerű magas-
raktárában.

A Papyrus Hungária Zrt. központi raktára ez év
szeptemberétől a BILK- ben működik, a központi
iroda pedig a Népliget Center hetedik emeletére
költözött.

A Papyrus raktárába naponta 8-10 beszállítás
érkezik, és átlagosan napi 500 rendelést szállí-
tanak ki mintegy 15 gépjárművel.

Sok fejlesztés történt a legutóbbi években, s
a változtatások egy élsportoló felkészüléséhez
hasonlóan megalapozott terv szerint valósultak
meg. Működésük legfontosabb alapelveit Dan
Andersson a következőkben látja: 
� a Papyrus Hungária Zrt. minden munkatársa

ügyfélorientált, 
� győztes-győztes pozícióra törekszünk mind

a vevőinkkel, mind a beszállítóinkkal kapcso-
latban,

� érzékenyen reagálunk a piac változásaira,

� törekszünk eredményeinket a legjobban sze-
replő bajnokok teljesítményéhez hasonlóvá
tenni.

November 25-én a Pa -
pyrus Hungária Zrt.
ün nepélyes keretek kö-
zött avatta új raktárát
és irodáját. A jeles ese-
ményen vendégül lát-
ták partnereiket. Az új
létesítmények megte-
kintése után a rendez-
vény meglepetésvendé-

ge, dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok
vont párhuzamot a győztes csapat és a legjobb
vállalkozások munkája között. Nem elég jó csa-
patnak lenni, szeretni és elfogadni is kell egy-
mást a mérhetetlen feladat iránti alázat és szor-
galom mellett. Megindító volt hallani szerény,
őszinte, ugyanakkor tiszteletet érdemlő szavait
az olimpiai siker eléréséhez vezető útról. A hall-
gatóság soraiból több nyomda képviselője tisz-
teletét, megbecsülését fejezte ki, és élt a lehető-
séggel, hogy kérdéseket tegyen fel a bajnoknak.
A jogászdoktor sportoló bölcs válaszaiban ismét
az üzleti és sportéletben egyaránt működő tör-
vényszerűségekre világított rá: a siker elérésé-
hez a tehetség mellett elengedhetetlen a csapat-
munka, az állhatatosság, a szorgalom és a feladat
iránti alázat.

Új korszak a Papyrus Hungária Zrt. életében
Faludi Viktória

Schoppel Gyöngyi logisztikai igazgató mutatja be 
a vendégeknek az új raktárt 

Peter Sandberg (CEO) átvágja a szalagot


