Régi arcok, új szolgáltatások – CNI Kft.
Faludi Viktória

A CNI Nyomda- és Csomagolóipari Szolgáltató Kft., hasonlóan a Csehországban és
Szlovákiában működő CNI nevű társaságokhoz, nyomdaipari festékekkel és segédanyagokkal foglalkozik. A közös tulajdonosi háttérnek köszönhetően a három
ország beszerzését és számos szakember
munkáját felügyelik, azzal a szándékkal,
hogy minél szélesebb termékskálát és színvonalas szolgáltatást nyújtsanak vevőiknek. A 2009-es év mind forgalomban, mind
eredményességben túlszárnyalta az előző
éveket. A Magyarországon 2006 óta működő CNI Kft. tulajdonos ügyvezetőjét Kovács
Tibort kérdeztük.
Ebben a kedvezőtlen gazdasági helyzetben
hogyan értek el jelentős sikereket?
Ez tizenkét kollégám remek csapatmunkájának köszönhető. Vetési Viktor és Gergely Csaba
különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtott
az értékesítésben. Viktor főleg a Flint oldószeres
festékeivel és a hígítókkal szerzett népszerűséget a felhasználók között, míg Csaba a Brancher
ofszetfestékeit pozícionálta előkelő helyen
a magyar piacon – tavaly meghatszorozta forgalmát –, pedig a Brancher festékei mindössze
két éve lettek népszerűek Magyarországon. Kínálatunkból az ACTEGA Terra vízbázisú, UVés effektlakkok szintén nagyon keresettek.
A kintlévőségek okozta gondokat hogyan
kerülitek el?
A kollégák nemcsak abban motiváltak, hogy minél nagyobb forgalmat realizáljanak, hanem
abban is, hogy a kintlévőségek ne lépjék túl
a kritikus határt. Tapasztalataink szerink hozzávetőleg 40%-kal nőtt azoknak a cégeknek a száma, akik nem tudnak időre ﬁzetni. A behajtással
nemcsak a kereskedők foglalkoznak, hanem az
adminisztrációt intéző munkatársaink is. A kolléganők persze néha arra kényszerülnek, hogy
keményhangú levelet küldjenek. Ez eleinte meg-
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ütközést keltett, de hamar rájöttek az érintettek, hogy valójában nem nekik van okuk megsértődni, elfogadták, hogy a CNI-nél csak az
élvez bizalmat, aki azzal nem él vissza. Ezzel
a kicsit szigorúbb rendszerrel sikerült azokkal
a vásárlókkal szorosabbra vonni az együttműködést, akik komolyan gondolják az üzleti etika fontosságát. Ugyanakkor volt olyan ügyfelünk is, akivel csődegyezséget kellett kötnünk,
ennek ellenére továbbra is hűséges vásárlónk
maradt, kicsit szigorúbb ﬁzetési feltételekkel.
Mi nem a bankok pénzével, hanem a saját pénzünkkel gazdálkodunk. Már a cégalapításnál
is ennek ﬁgyelembevételével emeltük meg az
alaptőkét.
A menekülés a jövőbe Nálatok konkrétan
mit jelent?
A cég megtermelt eredményét folyamatosan
visszaforgatjuk. Tavaly beindítottuk a raszterhenger-tisztító szolgáltatásunkat is. A raszterhengereket szódabikarbóna segítségével tisztítjuk meg. Az apró szemcséknek és a magas
nyomásnak köszönhetően a beleszáradt festék-, illetve lakkmaradványokat tökéletesen eltávolítja a csészékből. Az előzetes egyeztetést
követően a hengereket Ravol-tesztnek, illetve
mikroszkópos vizsgálatnak vetjük alá. Ez tájékoztat bennünket a henger aktuális festékátadási tulajdonságairól és a csészék állapotáról.
A vizsgálat után következhet a tisztítás, melyet
egy újabb Ravol-teszt követ. Ez ismételt vizsgálat megmutatja, hogy mennyit javult a henger
festékátadó képessége. Amennyiben a nem meg-

felelő mértékű a javulás, tisztítás ismétlése szükséges. A javulás mértéke nagyban függ a henger korától, illetve a csészék állapotától. A tisztítás előtti és utáni Ravol-teszt eredményeket
kiértékelve, számszerű adatokat adunk egy henger festékátadó képességének javulásáról.
Alapanyagok terén milyen újdonságokat
emelnél ki?
Kínálatunk bővült még meleg prégelőfóliákkal,
arany, ezüst, színes és holograﬁkus kivitelben,
különböző tulajdonságokkal és ragasztókkal
kombinálva. Az API hidegfóliáit is készleten
tartjuk arany, ezüst, holograﬁkus, felülnyomtatható kivitelben. Lamináló hidegfóliák, ezüst,
holograﬁkus kivitelben, felülnyomtatásra alkalmasak. A művelethez szükséges segédanyagok mind megvásárolhatók nálunk. Nagy raktárkészletünknek és a precíz fóliavágó gépnek
köszönhetően, 48 órás határidővel tudjuk biztosítani a kiszállítást.

Mi volt a legnagyobb invesztíció
a közelmúltban?
Az idén valósult meg, hogy saját kézbe vettük
a hígítógyártást, amit a vevőink igényei szerint
gyorsan, rugalmasan, kedvező kondíciókkal
tudunk előállítani a kívánt receptúra szerint.
A cseh és szlovák piacon szerzett tapasztalatokat kamatoztathatjuk a magyar nyomdák legjobb kiszolgálása érdekében.
Mi segített benneteket leginkább a sikerhez?
Sokat köszönhetek a családomnak és a kollégáimnak. Az összetartás mind a munkámban,
mind a családi életünkben kiemelten fontos
jellemző. Együtt lehet hatékonyan, eredményesen dolgozni, fejlődni, jövőt építeni. Köszönöm
feleségemnek a remek hátországot, kollégáimnak az elkötelezett, dinamikus munkát.
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