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A Grafika Zrt. több mint hat évtizedes
múltjából adódóan a vásárlóinak száma
több ezerre rúg. Termékpalettájukon
a nyomdák kiszolgálásához szükséges teljes
vertikum megtalálható: a prepress-től
a géptermi segédanyagokon keresztül
a kötészeti termékek széles választéka is.
Termékválasztékuk folyamatosan, a vásárlói igények szerint változik, bővül,
és folyamatosan keresik az újabb beszállítói, gyártói lehetőségeket portfóliójuk
bővítéséhez. A tulajdonosváltás kapcsán
várható változásokról Leiszt Dániellel,
a Grafika Zrt. kereskedelmi igazgatójával
beszélgettünk.

Volent Csoport a Grafika Zrt. részvényeinek
95,1%-át birtokolja. Ezen túl egységes tulajdonosi körhöz tartozik úgy a Grafika Zrt., mint az IDAB
Kft. döntő többsége. A 2016. május 24-én tartott
közgyűlés új vezérigazgatónak Faller István urat
választotta meg, aki több évtizeden keresztül irányította a Grafika Zrt.-t, résztulajdonosa is volt
a vállalatnak, valamint jelentős szakértelemmel
rendelkezik.
Milyen tapasztalatokra építve újul meg
a kereskedőház?
A megújulást a vásárlói igények és a piaci folyamatok alakítják. Természetesen sem termékválasztékban, sem az általunk kínált szolgáltatásokban
nem ragaszkodhatunk és nem is ragaszkodunk a
múltbéli szokásokhoz. Cégünk a közeljövőben
saját telephelyre költözik, ez is a megújulás részét
képezi.
Mi a fő erőssége a Grafika Zrt. csapatának,
beszállítói körének?
Legfőbb erősségünknek a több évtizedes piacismeretünket, a vevőinkkel és beszállítóinkkal
ápolt jó kapcsolatot tartjuk. Mind a beszállítói,
mind a vevői oldalon erős bázissal rendelkezünk,
partnereink pontosan tudják, hogy mit várhatnak cégünktől, munkatársainktól.

A jövőre 65 éves jubileumát ünneplő Grafika Zrt.
és a svéd AB Volent Csoporthoz tartozó IDAB Kft.
között kötött stratégiai megállapodás újabb fejezethez érkezett. 2016. május 20-ával az AB Volent
Csoport megvásárolta Kamarás Péter úr Grafika
Zrt.-ben lévő teljes részvénycsomagját, így az AB
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Miben egyedülálló a Grafika Zrt.?
A magyar nyomdaipari piacon meglévő több
mint fél évszázados múltunkkal méltán mondhatjuk, hogy cégünk a legrégebbi nyomdaipari kereskedőcég Magyarországon. Ezt a piaci előnyt
alapul véve újra és újra képesek vagyunk a megújulásra, mint ahogyan ezt a két és fél évvel ezelőtti Grafika–IDAB fúzió, valamint a jelenlegi
tulajdonosváltás is jól demonstrálja. Ugyanakkor természetesen nem élhetünk a múltból, éppen ezért minden nap azért dolgozunk, hogy
a jelenben is olyan vagy ahhoz hasonló eredményeket tudjunk produkálni, mint amilyet a
múltban produkált a Grafika.

Miért jó a Grafikától vásárolni?
Ezt, úgy gondolom, attól a masszív visszatérő vásárlói bázistól kellene megkérdezni, akik megtiszteltek bizalmukkal, melyet mi igyekszünk
nap mint nap megszolgálni. Jó hangulatú, minden vásárlói igény kielégítésére kész csapatunk a
megkeresésekre rugalmasan, személyre szabottan reagál.
A tulajdonosváltás milyen változásokat
hoz a cég és az ügyfelek számára?
A tulajdonosváltással egyfajta szemléletmódváltás is zajlik a Grafika Zrt.-n belül. Szeretnénk
megújult struktúrával, új lendülettel, egy, még
az eddiginél megszokottól is gyorsabb, rugalmasabb kiszolgálással vásárlóink rendelkezésére
állni. Terveink között szerepel számos olyan, az
ügyfelek gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását is szem előtt tartó újítás, mellyel a vásárlóink számát, az általuk vásárolt termékek körét is
bővíthetjük, nem beszélve a meglévő és új partnereink elégedettségének növeléséről. Új vezérigazgatónk, Faller István úr neve sokak számára nyilván ismerősen cseng, hiszen évtizedeken
keresztül személye a Grafika menedzsmentjének
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egyik alappillére volt. Jövőbeli terveink az ő tapasztalatának és a cégvezetés fiatalos lendületének elegyén alapulnak.
Milyen előnye származhat
az ügyfeleknek abból, hogy továbbra is
a Grafikától vásárolnak?
Akik eddig megtiszteltek azzal, hogy beszállítójuknak választottak, azok számára a jövőben is
minden erőfeszítésünkkel azon fogunk dolgozni, hogy a bizalom megmaradjon és erősödjön.
Személyre szabott szolgáltatásokkal, egyedileg
kialakított feltételrendszerekkel állunk továbbra
is partnereink rendelkezésére.
Milyen közös jövőképet vázolhat fel
a Grafika Zrt. az ügyfelekkel és a képviselt
gyártókkal együtt?
Számunkra az egyetlen járható út a jövőt tekintve az, ha a piaci folyamatok állandó vizsgálatával és elemzésével napról napra tudjuk követni
a partnereink elvárásait. Ebben természetesen a
háttérben az a beszállítói kör is tevékenyen részt
vesz, akik legtöbbjével a kapcsolat már sok éve,
évtizede fennáll.
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