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A kellemetlenséggel kezdeném: saj-
nos, a pályázatokkal kapcsolatos bizony-
talanságok, miszerint a nyomdaipar
kimarad a lehetôségekbôl vagy nem,
mikor jelennek meg a kiírások, mikorra
várhatóak a döntések, mik a preferált
területek stb. jelentôsen késleltették
ügyfeleink beruházási döntéseit, így az
év elején a tervezettnél kevesebb beren-
dezést, illetve szoftvermegoldást sikerült
értékesítenünk.

Nagy öröm, hogy ennek ellenére is
kifejezetten sikeres évet zártunk, amit
elsôsorban kiterjedt szerviztevékenysé-
günknek – részben külföldön is! –, az új
beruházások helyett megrendelt upgra-
de-eknek és az anyagforgalmazás növe-
kedésének köszönhetünk.

Az év legnagyobb öröme azonban az,
hogy a partners Kft. fennállásának 25.
évfordulóját méltón, régi kedves ügyfe-
leink és barátaink körében ünnepelhettük
meg szeptemberben, és rendezvényünk-
kel kapcsolatban mind szakmai, mind
emberi vonatkozásokban számos pozitív
visszajelzést kaptunk.

Mondhatnám, hogy amennyiben 2016
üzleti eredményei elérik a tavalyi év
eredményeit, már teljesen elégedett
leszek. Emellett bízom a további fejlô-
désben, amely két fontos alappilléren
nyugszik: 1. Remélhetôleg a pályázati
rendszer és folyamatok letisztázódnak,
beindulnak az idén, és sok olyan beru-
házást tudnak elindítani az ügyfeleink,
amelyeket a tavalyi évben, sôt néhányat
már a korábbi években elkezdtünk elô-

készíteni.
Ezek fel-
tétlenül
szüksége-
sek lesz-
nek ahhoz,
hogy mind
a csoma-
golóipar,
mind a
Sign&Dis-
play ipar területén mûködô partnereink
megôrizzék versenyképességüket és
piaci pozícióikat – és természetesen szá-
munkra is növekedést hoznak.

2. Évek óta próbáljuk meggyôzni az
ipar szereplôit, hogy a hatékony és ver-
senyképes mûködés záloga nemcsak a
gépberuházásokon, hanem a termelési
folyamatok professzionális kidolgozásán
és ezen folyamatok automatizálásán mú-
lik – ez képes igazán megkülönböztetni
és kiemelni egy jól és hatékonyan mûkö-
dô vállalatot a versenytársak közül. A
tavalyi évben éreztem igazán, hogy ügy-
feleink megértették, és kezdik magukévá
tenni ezt a szemléletmódot, ezért remé-
lem, az idei év áttörést fog jelenteni az
általunk kínált folyamatvezérlô és az
automatizálást támogató szoftvermegol-
dásaink forgalmazásában, komoly cé-
geknél történô bevezetésében. 

Hiszem azt, hogy ezen a területen
robbanásszerû, még évekig tartó válto-
zás, fejlôdés indul el az idén, hiszen e
nélkül iparági szinten veszítenénk el
versenyképességünket.

Csalódott szívvel kényszerül lemon-
dani az ember korábbi barátokról csak
azért, mert nekik már mások az aktuális
érdekeik…

Azt gondolom, most ott tartunk, ha
maradna minden „úgy, ahogy van”, már
pozitívum lenne. Félek, a világ a másik
irányba fog változni. Függetlenül a
klímacsúcs megkésett eredményeitôl, és
látva világszerte a háborús készülôdése-
ket. A remény pedig személyes. Én az a
korosztály vagyok, aki már a hetvenes-

nyolcvanas években szocializálódott,
van élettapasztalatom abból a korszakból
is. Gyakorta párttitkárokkal, tsz- és
ÁFÉSZ-elnökökkel kellett megtalálni a
közös nevezôt. Kicsit leporolva és turbó-
sítva a mai közegben is el lehet ezzel a
tapasztalattal boldogulni.

A „békebeli” nyugalomra nem ácsin-
gózom, de az jó lenne, ha mindenki csak
azt nézné a másikban, hogy mit tud
tanulni tôle. (Nem ellopni, még csak nem
is plagizálni!) ■
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Pozitívum: nagyon jót tett a vérfrissítés a cégveze-
tésben. Ezt mutatják az elmúlt két év gazdasági
adatai. A 2015-ös évet már Tóth Gábor vezetésével
élte meg a cég, és igen eredményesen. A nem olyan
régen indított csomagolási szegmensünkben is
optimális a fejlôdés: ez azt jelenti, hogy ma már a
teljes árbevételünk 15 százaléka a csomagolóanyag-
gyártásból származik. Továbbá 2015-ben már ez az
üzletágunk is megjelent az exportunkban. Hozzá-
teszem: ha erôltetnénk, jobban is tudna növekedni, de
az – minden bizonnyal – a vállalási áraink rovására
menne. Tapasztalatom szerint, hosszú távon jobb egy
kisebb, de stabil növekedés, mint az agresszív terjeszkedés az átmenetinek
gondolt, aztán persze véglegesedô alacsony árakkal. 

Ugyanakkor, a meghatározó forgalmunkat továbbra is a hagyományos
nyomdatermékek jelentik, ehhez képest a csomagolóanyag-gyártás még nem
jelent komoly tételt. Összességében 6–7 százalékos növekedést értünk el a
tavalyi évben, és szerintem ez az optimális: ezt lehet emberileg, szervezetileg
még jól kezelni.

Negatívuma a tavalyi évnek, hogy egy évvel idôsebb lettem. :-( 
Ha 2016. nem lesz rosszabb, mint a 2015-ös, elégedett leszek, de optimista

vagyok. Ha az optimizmusom bejön, az már hab lesz a tortán.
A „békebeli nyugalomhoz” szerintem a régi közhangulat visszatérése kellene.

Az ország közhangulata nagyon rossz, és ez mindenre rányomja bélyegét.
Lassan mindenki el akarja hagyni az országot, ez a legrosszabb jel. Jó lenne
elégedett, optimista embereket látni. ■

Propektus Nyomda
Szentendrei Zoltán

Prosystem – ifj. Schuck István

„Békebeli nyuga-
lomra” napjaink roha-
nó világában már nem
számítok, nem is szá-
míthatok, de úgy gon-
dolom, hogy mind-
azok, akik képesek pár
évre elôre gondolkoz-
va és a világ trendjeit
figyelve középtávú
terveket készíteni,
némi tartalékot felhal-
mozni, elképzeléseik-
be munkát és pénzt
elôre invesztálni,
mindemellett a körül-
mények jelentôs
változása esetén is
rugalmasak maradni,
azok biztosítják saját
maguk számára a
nyugodt, tempós min-
dennapokat munkájuk-
ban és életük egyéb
területein is. Úgy
vélem, mi most ezen
az úton járunk… ■

A munka terén a legnagyobb öröm, rájönni arra, hogy a kollégáimmal együtt mindent
meg tudunk oldani. Magánéletileg pedig: a kisfiam kétéves lett! :-)

A legkellemetlenebb dolog: a tisztességtelenség.
Ha úgy marad minden, mint 2015-ben volt, már nem rossz. 2015 volt nálunk a „válto-

zás éve”. 2016-ot a „megyünk tovább” évének nevezném. Az új irányok/területek kiter-
jesztése, elmélyítése a cél. Alapozni magunkra és ügyfeleinkre tudok – piaci kiszámít-
hatóságra, pályázatok „menetrend szerinti” felbukkanására nem igazán –, valamint arra,
hogy partnereinkkel a meglévô hosszú távú kapcsolataink továbbra is megmaradnak.
Nem csak gépeket kínálunk, hanem megoldásokat. Egyre többször keresnek is bennün-
ket megoldások kapcsán, nemcsak kifejezetten gépértékesítéssel összefüggésben, vala-
mint nemcsak a nyomdaipar területérôl. Pozitívan és tettre készen állunk 2016-hoz!

Tisztesség, kiszámíthatóság, kommunikáció, tájékozottság, türelem, humor – na, ez
mind kellene, de nemcsak a békebeli idôk nyugalmához, hanem úgy, általában is. ■

Cég
in

fo
in

fo


