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Frama Rt.
Szemler László

Minden ember és minden cég életében is eljön az
a pillanat, amikor számot vet az addig eltelt idővel,
és a tapasztalatai alapján kitermelt új lendülettel
indul neki a jövőnek. A Frama Rt. életében ez az
időpont a 2004. év elejére tehető. Gyakorlatilag ez

idő tájt egy töretlenül fejlődő, folyamatosan bővü-
lő kapacitással rendelkező cég állt az eltelt tizen-
három évnyi út végén, Magyarországon páratlan
termékszerkezettel és a határokon egyre túlnyúló
piacvezető szereppel. A telített piacon kialakult
konkurensek közötti gátlástalan és érdemtelen ver-
seny, valamint az új lehetőségek felismerése indo-
kolta annak a műszaki háttérnek a megteremtését,
amivel ezt az új lendületet a gyakorlatban is be le-
hetett indítani. Gépparkunkat továbbfejlesztettük
íves és tekercsnyomó gépekkel, így nemcsak a kapa-
citásunk nőtt mintegy harminc százalékkal – jelenleg
napi két és félmillió darab borítékot és levéltasakot
gyártunk –, de az együttgyártás lehetőségével,
rugalmasabb határidőkkel tudunk dolgozni.

Termékpalettánkat tovább szélesítettük tavaly:
megjelentek magas minőségű színes borítékjaink,
levélpapírjaink kisebb kiszerelésben, exkluzív cso-
magolással – de rendelhetők ezek hagyományos
kiszerelésben is. A kiszerelés minősége tovább nőtt:
a C4 méretnél áttértünk a praktikusabb álló dobo-
zokra; s megjelentünk egy új kiszereléssel a kétszáz-
ötven darab/dobozos kisebb borítékméreteknél
is, ami kiskereskedők, nyomdák, közvetlen felhasz-

nálók felé rugalmasabb teljesítést biztosít. Tavalyi
évben készült el új logisztikai központunk is a te-
lephelyünk teljes beépítésével, így jelenleg ezeröt-
száz raklap helyen tudunk készárut biztosítani meg-
rendelőinknek.

Idei terveink közé tartozik nyomdai kapacitásunk
és lehetőségeink bővítése; új speciális termékek, il-
letve kis kiszerelésbe csomagolt termékek forgalma-
zása. Új szín is megjelent vevőink palettáján, amely
tovább bővíti piaci lehetőségeinket. Természetesen
még nagyobb, állandó hangsúlyt fektettünk minő-
ség-ellenőrző rendszerünk gyakorlati megvalósítá-
sára és betartatására.

A 2005. évi tapasztalatok és számok igazolni lát-
szanak törekvéseinket. Szolgáltatásaink és minősé-
günk további tökéletesítésével, vevőorientált évtize-
des szakmai tapasztalattal rendelkező kollégáink
segítségével – úgy gondolom – biztonságban érez-
hetjük egymást; az Önök – kedves megrendelőink –
munkái a mi munkáink.


