RAZEM

BIULETYN PZ STELMACH
Wydanie 1

RAZEM!
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer biuletynu PZ Stelmach, za pośrednictwem którego chcemy wzmocnić nasze relacje biznesowe.
Chcemy być RAZEM z Wami
i wespół pracować nad satysfakcją Klientów. Mamy nadzieję, że
treści prezentowane w kolejnych
wydaniach wzbudzą Państwa
zainteresowanie.
Dziękując za dotychczasową
współpracę życzymy Wam (i sobie również), abyśmy się
RAZEM rozwijali.

Zarząd i Pracownicy
PZ Stelmach sp. z o.o.

Materiały własne PZ Stelmach

BEZ DOBRYCH PARTNERÓW W BIZNESIE NIE MA
MOWY O SUKCESIE
Biznes jest niczym małżeństwo. Jeśli masz dobrego, sprawdzonego i lojalnego partnera możesz zajść naprawdę daleko. Poza tym taki partner
jest też inspiracją i wsparciem – rozmowa z Leonem, Wojciechem
i Marcinem Stelmachem.

Panowie, czym jest dla Was biznes?
Hmmmm!
Leon Stelmach: Dla mnie własny biznes, to całe moje życie.
Wojciech Stelmach: Wyzwaniem! Tu trzeba się zmierzyć z wieloma
czynnikami, wieloma zmiennymi. Bardzo ważną jest też kwestia ciągłego
szukania nowych, lepszych rozwiązań. Choć one wcale nie muszą być bardzo skomplikowane.
Marcin Stelmach: Dobrze prowadzony biznes to bez wątpienia niemałe przedsięwzięcie oparte na zaufaniu i partnerstwie, natomiast osiągnięcia są zawsze wynikiem znakomitej współpracy różniących się od siebie ludzi - a to z kolei postawa, która realizowana w życiu daje pozytywne
efekty w postaci niezależności finansowej i czasowej. Osiągając te dwa
cele możemy śmiało powiedzieć, że mamy życie zawodowe we własnych
rękach. Myślę, że na tym właśnie polega prowadzenie biznesu.

Do czego możecie porównać prowadzenie firmy?
M: Myślę, że maraton będzie tu dobrym porównaniem. Znajduję w nim
dużo podobieństw z biznesem – tutaj również trzeba być odważnym, zdeterminowanym, wytrwałym w dążeniu do celu i cały czas wierzyć w zwycięstwo. Pierwszy start. Strach czy ukończę bieg, ale jest to strach motywujący. Początek biegu to walka o dobrą pozycję. Przez pierwsze kilometry cały czas do przodu pchają siła i wiara. Kiedy przybywa kilometrów pojawia się zmęczenie, chwile zwątpienia, ale biegnie się dalej. Potem
bieg zmienia się w spokojną, jednostajną, ale wymagającą wytrzymałości
pracę. W końcu pojawia się wymarzona meta, która jest ukoronowaniem
trudu włożonego w łatwiejsze i trudniejsze kilometry maratonu. Każdy,
kto podejmuje się prowadzenia działalności gospodarczej jest w konkretnym momencie swojego biznesowego maratonu, a ja życzę mu, by dobiegł do mety. Fundamentem dobrej współpracy jest sposób relacji z innymi ludźmi, a ona z kolei powinna prowadzić do powstania nici zrozumienia i szacunku dla drugiej strony - życzę tego każdemu, kto prowadzi
biznes. Zbudowanie dobrych, życzliwych relacji pozwala na osiągniecie
długofalowej współpracy popartej sukcesami.

L: Biznes jest niczym małżeństwo. Jeśli masz dobrego, sprawdzonego i lojalnego partnera możesz zajść naprawdę daleko. Poza tym taki partner jest
też inspiracją i wsparciem.

„Nasi Klienci i ich opinie są dla nas drogowskazem”. — W. Stelmach
Czy warto stawiać na współpracę?
Stoisko PZ Stelmach na targach Inhorgenta 2017

M: Bez współpracy nie ma rozwoju, a bez rozwoju firma skazuje się na
degradację.
W: To oczywiste! Nasi Klienci i ich opinie są dla nas drogowskazem.
W końcu cała nasza działalność jest ukierunkowana właśnie na usatysfakcjonowanie Klientów.
L: Ja od początku postawiłem na współpracę i to się opłaca.

Stoisko PZ Stelmach na targach Out of The Box 2017

Z MYŚLĄ O WAS STWORZYLIŚMY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – SZTUKA MISTRZÓW

Dla wszystkich naszych Klientów przygotowaliśmy program lojalnościowy pt. Sztuka Mistrzów. Zamówienia są punktowane, a suma punktów będzie nadawała status klienta: srebrny, złoty i platynowy.
W zależności od statusu klienta zróżnicowane są także nagrody. Więcej
szczegółów na specjalnie dedykowanej programowi stronie internetowej
www.sztukamistrzow.pzstelmach.pl oraz na www.pzstelmach.pl.

PZ STELMACH BĘDZIE OBECNA PODCZAS TARGÓW
GOLD EXPO 2017 W WARSZAWIE
Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego stoiska podczas
targów Złotniczo-Jubilerskich Gold Expo, które odbędą się od 05 do 07
października w halach Centrum EXPO XXI w Warszawie.

NASZE NOWE WZORY NA 2017 R.

Kontakt z nami
PZ Stelmach sp. z o.o.
Ul. Północna 22
45-805 Opole
tel. +48 77 54 74 100
biuletyn@pzstelmach.pl
www.pzstelmach.pl

TOP 5 NASZYCH WZORÓW
Na bazie otrzymanych zamówień stworzyliśmy ranking najbardziej popularnych wśród Klientów naszych wzorów (poza klasycznymi) z naszej kolekcji. Poniżej zestawienie po pierwszym półroczu br.:
1.
2.
3.
4.
5.

Wzór nr 99
Wzór nr 60
Wzór nr 270
Wzór nr 276
Wzór nr 89

CIEKAWOSTKI
Szacuje się, że około 10 mld ton złota znajduje się pod oceanami, co daje
25 ton złota na każdą milę sześcienną wody!

ŁAMY NASZEGO BIULETYNU SĄ DLA WAS OTWARTE
Oddając w Państwa ręce nasz biuletyn chcemy również zachęcić Was do
współredagowania kolejnych numerów. Jeśli macie ciekawe
spostrzeżenia, hobby albo też po prostu chcecie opowiedzieć o czymś
interesującym czy niezwykłym – nasze łamy są do Waszej dyspozycji.
Przesyłajcie swoje teksty na adres: biuletyn@pzstelmach.pl.

Redakcja biuletynu:
Dział Handlowy PZ Stelmach.
Informujemy, że nie zwracamy nadesłanych materiałów.

