
Ugyan ak kor be ve zet tünk egy ösz tön ző bér rend -
szert is, amely mind a kö zép szintű ve ze tő ket,
mind a fi zi kai dol go zó kat a jó, ered mé nyes mun -
ká ra ösz tön zi. El mond ha tom, hogy te het sé ges
és ak tív kö zép ve ze tők kel ren del ke zünk, ugyan -
ak kor a fi zi kai dol go zók is pro fik, és lel kes hoz zá -
ál lá sú ak. Mind egyi kük ben az a tu dat él, hogy
lel ke se dés sel, jó mun ká val, oda adás sal új ból
meg fe le lő szint re le het emel ni a cé get. Ez nem
kön nyű fel adat, nem is tör tén het meg egyik
nap ról a má sik ra, de  a ki ne ve zé sem óta el telt négy
hó nap azt mu tat ja, hogy jó úton ha la dunk. 2006-
ban meg ala kult a vál la lat szak szer ve ze ti alap -
szer ve is. Jó az együtt mű kö dés, a kö zös cél az
alap szer ven ke resz tül is ösz tön zi a dol go zó kat.
Az új hoz zá ál lá sunk kal sok ré gi üz le ti part nert
si ke rült vis  sza hoz ni. Meg erő söd tünk a ha zai pi a  -
con, ugyan ak kor ex port te vé keny sé gün ket is si -
ke rült nö vel ni. Már most el mond hat juk, hogy
mind ezek kö vet kez té ben a 2007-es év az elő ző -
nél ered mé nye sebb lesz. Eh hez az is hoz zá já rult,
hogy a konk rét egye di meg ren de lé sek tel je sí té -
sén túl a ka ta ló guster mé kek nél fo lya ma to san
olyan rak tá ri kész let tel ren del ke zünk, hogy azon -
na li ki szál lí tást tu dunk tel je sí te ni. 

Az el múlt idő szak ne héz sé gei el le né re a ta ka -
ré kos sá gi in téz ke dé sek kö vet kez té ben bér eme -
lést hajt hat tunk vég re és be ru ház ni is tud tunk:
két új gé pet ál lí tot tunk be a mi nő sé gi nyom ta tás
te rü le tén. Így a vál la lat hetvenhat dol go zó ja ta -
pasz tal hat ja: jó úton va gyunk ah hoz, hogy új ból
si ke res vál la lat le gyünk. A mód sze rünk és az
ered mé nye ket ma gá ban fog la ló ki je lölt irány
ezt iga zol ja. Most már csak az szük sé ges, hogy
hoz zá ál lá sunk kal, jó mun kánk kal na pon ta ezt
bi zo nyít suk – fe jez te be a be szél ge tést Czel lecz
At ti la ügy ve ze tő igaz ga tó.
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A fran cia GPV Group – az egyik leg na gyobb bo rí -
ték gyár tó cég – 1991-ben ala kult ma gyar or szá gi
le ány vál la la ta, a Frama GPV  Pa pír fel dol go zó
Kft. az egyik leg je len tő sebb ha zai bo rí ték gyár tó
üzem. Ter mé ke ik kö zött nem csak a ha gyo má nyos
bo rí té kok tel jes ská lá ja sze re pel, ha nem van nak
re dős-tal pas, lég pár nás, biz ton sá gi és egyéb spe -
ci á lis ta sa kok is. Mo dern, nagy  tel je sít ményű
nyo mó gé pe i ken tet szés sze rin ti szín ös  sze té tel lel
fe lül nyo mott cé ges, il let ve rek lám bo rí té ko kat is
gyár ta nak. Volt idő, ami kor ter mé ke ik kel a ha -
zai pi ac fe lét lát ták el, ugyan ak kor je len tős volt
az ex port juk is. Saj nos a kö zel más fél év ti ze des
te vé keny ség után az ad di gi ered mé nyek rom lot -
tak. Az erős pi a ci kon ku ren cia ne ga tív ha tá sát
a cég ve ze tés mód szer ta ni hi bái mi att nem tud ták
el len sú lyoz ni. Fo ko za to san csök kent a meg ren -
de lés, ugyan ak kor a pénz ügyi gaz dál ko dás hi bás
dön té sei is hoz zá já rul tak ah hoz, hogy a kez det -
ben jól mű kö dő cég ne héz hely zet be ke rült. 

Ez volt az oka an nak, hogy a fran ca tu laj do nos
2005 vé gén  a kft.  ve ze té sé ben sze mély cse ré ket
haj tott vég re. Kö zü lük csak Czel lecz At ti la ma -
radt a cég nél, aki 2004 óta ter me lé si igaz ga tó volt.
Az új ve ze tés sem tu dott je len tős ered ményt el -
ér ni: 2006-ban a vál la lat igen ne héz évet zárt,
tu laj don kép pen a túl élé sért küz döt tek. Ha mar
ki de rült, hogy nem sok ered mén  nyel. Újabb sze -
mély cse rék tör tén tek, ami nek ered mé nye ként
a tu laj do nos 2007 má ju sá ban Czel lecz  At ti lát
ne vez te ki ügy ve ze tő igaz ga tó nak. Az új igaz ga tó
er dé lyi szár ma zá sú, ro mán egye te men élel mi -
szer- ipa ri dip lo mát szer zett, 1988-ban te le pe dett
le ha zánk ban, ahol előbb élel mi szer-ipa ri cé gek -
nél dol go zott, majd 2004-től a Frama Kft. egyik
ve ze tő je volt. 

A ve le va ló be szél ge tés so rán ki hang sú lyoz ta,
hogy a je len tős pi a ci vesz te sé gen úr rá len ni nem
kön nyű fel adat. Olyan szem lé let vál to zás ra van
szük ség, amely le he tő vé te szi a hi bák ki ja ví tá sát,
az ered mény nö ve lé sét. Ter mé sze te sen eh hez
egy sé ges, el kö te le zett ma ga tar tás kell  egy aránt
a ve ze tők és a be osz tot tak kö zött.

– Erő tel jes költ ség csök ken tő és ha té kony ság -
nö ve lő ter vet dol goz tunk ki – mon dot ta az igaz -
ga tó. A ta ka ré kos in téz ke dé sek mel lett vál toz tat -
tunk az üz le ti part ne rek kel va ló kap cso la ton is.


