Új üzemcsarnok Felsősimán
GYARAPODOTT A FLEXO 2000 KFT.

„Csak az együtt megélt ünnepeinken van áldás”
Máray-idézettel köszöntötte Mádi László országgyűlési képviselő a csaknem félszáz meghívott vendéget a Flexo 2000 Kft. új üzemcsarnokának avatóünnepségén. A nagyszabású beruházást több új
berendezés telepítése is követi majd a jövőben.
A Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft. 1998. szeptember 1-jén került bejegyzésre, öt magánszemély
alapította, számuk mostanra négy főre változott.
A telephelyünk Nyíregyháza-Felsősima, Cimbalom u.
29. szám alatt található. A kis településen kb.
nyolcszáz ember él, közigazgatásilag Nyíregyházához tartozik.

A tulajdonosok közül közvetlenül a két ügyvezető,
Kozma György és László Tibor vesz részt az irányításában, a kialakított munkamegosztás szerint.
A cég alapítása konkrét piaci kapcsolatokra alapozva történt. A termelőhely kiválasztásánál jelentős
szerepet játszott, hogy a Borsodi Sörgyár tevékenységét megszüntette a településen, így került megvásárlásra a telephelyük, ami minimális átalakítások
után alkalmassá vált nyomdai tevékenység beindítására. Fő profilunk a tekercses papír alapú csomagolóanyagok nyomtatása, valamint konfekcionálása.
Termelőberendezéseinket (két flexó nyomdagép
és két zacskókonfekcionáló gép) fokozatosan vásároltuk meg, fejlődésünk üteme szerint.
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Gépeinket felújított állapotban vásároltuk, folyamatosan jó műszaki állapotban tartjuk, korszerű
kiegészítő berendezésekkel láttuk el.
Az elkészült termékeink piac- és versenyképesek,
ami lehetővé teszi, hogy cégünk dinamikusan fejlődjön.

1998-ban (4 hónap volt) három fő létszámmal
53 304 eFt nettó árbevételt, míg 2003-ban harminchat fős létszámmal 388 114 eFt nettó árbevételt értünk el.
Az elért eredményünket, megalakulásunktól kezdődően, piaci versenyhelyzetben értük el.
Telephelyünk több mint 10 000 m2-es, amelyből
2900 m2 fedett. Hosszú távú fejlesztési terveinkhez
a megfelelő ingatlanok és infrastruktúra rendelkezésre áll.

Így került sor a korábban raktárként funkcionáló
1000 m2-es épületünk átalakítására, amelynek
munkáit 2003 őszén kezdtük el, és 2004. augusztus
hónapban fejeztük be. A beruházás összköltsége
nettó 34 millió forint volt, amelynek ötven százalékát saját erőből fedeztük.

Felújításra került az épület teljes tetőszerkezete,
hőszigetelése, ajtók, ablakok, műgyantás borítást
kapott a munkacsarnok, és új fűtési rendszer, valamint új elektromos és biztonsági rendszer került
beépítésre. Tevékenységünknek megfelelően alakítottuk ki a perifériás részeket is (tmk-műhely, raktár,
klisé- és filmtároló stb.). A gépek áttelepítése folyamatosan, egyenként történt, ezáltal partnereink
kiszolgálása zavartalan volt.
Az új üzemcsarnok és irodák jelentős minőségi
ugrást jelentenek a Flexo 2000 Kft. életében, mert
w biztosított a technológiai fejlesztéshez a terület,
w erősíti a vevői és beszállítói kapcsolatokat,
w az uniós normáknak megfelelő termelőhely létesült,
w a munkakörülmények javultak,
w a munkahelyek kialakítása minőségi munkavégzésre serkent.
Visszatekintve az elmúlt hat évre, több olyan fontos
esemény történt, amely hosszú távon is meghatározó volt, de az egyik legfontosabb, hogy a Cerbona
Rt. és az Eastern Sugar Rt. megrendeléseikkel erősítette indulási pozíciónkat. Az évek során kialakult
vevőkörünkkel üzleti és személyes kapcsolatunk
korrekt, ennek köszönhetően gazdálkodásunk kiegyensúlyozott.
Tudjuk, hogy partnereink is versenyhelyzetben
dolgoznak piacaikon, és mi ennek megfelelően igyek-

szünk teljesíteni igényeiket. Kijelenthetjük, hogy
a jelentkező extraigényeket is gyorsan, pontosan és
jó minőségben teljesítjük, mivel a gyors piaci reagálás egyik alapja az üzleti sikernek.
Mint említettem, tevékenységünket versenyhelyzetben folytatjuk, de helyzetünk az átlagosnál
még motiváltabb, hisz ebben a régióban több konkurens cég is található, alkalmazottaikkal valaha
munkatársi kapcsolat kötött össze bennünket.
A menedzsmentünk flexónyomtatásban végzett
tevékenysége meghatározó jövőképünk kialakításában. Az általunk is képviselt termékek piacán,
de elsősorban az élelmiszeres tasakok gyártásában
jelentős a hazai és külföldi gyártók száma, ezért
fejlesztéseinket elsősorban a nyomtatás terén képzeljük el.

Fejlődésünk egyik fontos és nélkülözhetetlen
eleme, hogy akár állami, akár uniós pályázati lehetőségeket tudjunk igénybe venni. Cégünknek is az
egyik legnagyobb problémája az – mint általában
a magyar kis- és középvállalkozások többségének –, hogy nem rendelkezünk az önálló fejlesztésekhez megfelelő tőketartalékkal.
Üzemavatónkon megerősítést nyert, hogy partnereinkre a továbbiakban is számíthatunk.
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