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SIKERTÖRTÉNET
A GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN...

A 100%-ban magyar tulajdonú kisvállalkozás ügyvezetõ igazgatójával,
Szabó Zsolttal a Parlamentben a Magyar Innováció Nagydíj átadásán
találkoztam. Mikor megkérdeztem, mit is jelent az I-COM, azt a választ kaptam, hogy irodakommunikáció, mellyel azt üzenik a külvilágnak, hogy nem csak kereskedõk, hanem tartós, partneri kapcsolatot
igyekeznek kialakítani vevõikkel, testre szabott szolgáltatások biztosításával. A cég tevékenysége felöleli a papíráru, írószer, irodaszer,
irodatechnika, számítástechnikai kellékek, vizuáltechnikai eszközök,
nyomtatványok értékesítésének teljes körét, azaz közel 40 ezer terméket, valamint a kapcsolódó szolgáltatások biztosítását.
– Bemutatná a céget, mikor alakultak,
hogyan fejlõdtek?
– Kerek évfordulót ünneplünk, idén
tízévesek lettünk. 2000-ben alakult a
cég. Az indulásnál az volt a célunk,
hogy valami értéket, specialitást hozzunk létre az irodaellátás területén, ami
különbözik a klasszikus papír-írószer
kiskereskedelemtõl, illetve a nagykereskedelemtõl. Azt láttuk, hogy a vállalatok
és az intézmények – akár állami, akár
versenypiaci környezetben – nagyon racionálisan fognak gondolkodni az elkövetkezõ idõszakban, sok mindent átszerveznek, így a központi raktárakat,
az anyagbeszerzéseket. Munkatársaink
mind a versenypiaci szektor vezetõ cégeinél dolgoztak korábban, így komoly
tudással, know-how-val felvértezve, velük együtt próbáltuk az új rendszert kialakítani. A terméklistát nem mi határozzuk meg, hanem a partnerek igényeire válaszolva igyekszünk szolgáltatni.
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– Ma hányan dolgoznak a cégnél és kik
a tulajdonosok?
– Huszonkettõ a létszám, jelenleg még
éppen a határán vagyunk a kis- és középvállalkozásnak.
A megalakulástól kezdve, ketten vagyunk tulajdonosok a kollégámmal,
Szabó Norberttel. Nincs köztünk rokoni
kapcsolat, de a vállalkozás jól prosperált abból, hogy a szakmai közeg a névazonosság alapján családi vállalkozásként azonosított minket.

– A gazdasági válság Önöket hogyan
érintette?
– Tavaly az évindító értekezleten azt
mondtuk a munkatársaknak, hogy nem
tudjuk, mit hoz a jövõ, de abban biztosak lehetnek, hogy stabilan számítunk
mindenkire. Így vágtunk neki az évnek
és lehet, hogy ennek hatására, a legnagyobb fejlõdését produkálta az I-Com
Kft. Több, mint 22 %-kal nõtt a forgalmunk, sõt új munkahelyeket is létrehoztunk és a munkaerõ területén 20–25 %
volt a fejlesztésünk. A tavalyi árbevételünk majdnem elérte az egymilliárd forintot.
– Ön szerint, mivel érték ezt el?
– Amikor elkezdtük a vállalkozást, azt
mondtuk, ezen a területen legyünk mi a
legprofibbak, tanuljunk a multinacionális cégektõl. A multiktól is jöttünk. Hoztunk tudást, tempót és technikát. De
nem felejtettük el, hogy nem az ember
van a munkáért, hanem a munka az
emberért! Ezzel a küldetéstudattal építettük a céget. Az ember, mint a legfontosabb tényezõ, kiemelt módon volt jelen a cégépítkezésünkben és ez stabil
alapokat teremtett ahhoz, hogy a válságos idõszak számunkra sikertörténet legyen.
– Milyen vevõkörre specializálódtak?
– A legnagyobb vevõkörre. Elsõsorban
közbeszerzési eljárásokra, nagy pályázatokra, kiemelt projektekre pályázunk,
így a meghirdetõ maga specifikálja az
igényét. A pályázat kiírói mindig céltudatosan törekednek arra, hogy a beszerzéseiket racionalizálják, a legnagyobb súllyal az ár szerepel, de a szolgáltatás egészét is értékelik. Ez egy kõkemény verseny. Az ár/érték arány
megfelelõ harmóniáját kell eltalálni a
pályázok elnyeréséhez. A célpiac a magyar vállalkozói rétegbõl mindössze
3–4000 cégbõl áll. A legnagyobb megrendelõink a versenypiac vezetõ cégei.
A piacunkat úgy szoktuk meghatározni,

hogy a 30–50 íróasztal feletti cégek, illetve nagy állami intézmények. Referenciáink közül egy párat említenék: az Országgyûlés Irodaháza, a Fõpolgármesteri Hivatal, a Fõvárosi Vízmûvek, a
Szent István Egyetem, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Semmelweis
Egyetem, a Budapesti Mûszaki Egyetem,
az IBM, az Axel Springer Kiadó cégcsoport, Porshe-Inter Auto csoport...
– ...és miért érdemes Önöket
választani?
– Az irodaellátásban a legnagyobb termékválasztékot, a legnagyobb termék
portfoliót biztosítjuk. A másik erõsségünk személyes kapcsolataink partnereinkkel. Ennek a kettõnek az ötvözete egy
unikum, partnereinknek ezzel tudunk
ma a legtöbbet nyújtani. Mivel vevõinkkel személyes kapcsolatot alakítunk ki, a
rezdüléseiket, a legkülönlegesebb igényeiket is képesek vagyunk nagyon
gyorsan és racionálisan kezelni. Partnereink a gazdálkodásukban részben
pénzben mérik a sikereiket, ezért olyan
egyedi ellátási struktúrát dolgozunk ki
számukra, ami 10–30 %-os megtakarítást eredményez a beszerzéseiknél. Ezeken kívül a kiszámíthatóság és a megbízhatóság a fõ erényeink. Azt gondolom, igazi értelmet tudunk adni ennek a
fogalomnak, partnereink nyugodtan
foglalkozhatnak mással, mert a megállapodott elemek minden egyes részét,
hitelesen biztosítani tudjuk a számukra.
De nem csak kereskedelmi kapcsolatról
van szó, hanem hátteret is biztosítunk,
amely úgy mûködik, mint saját munkatársaik. Az üzleten túli tevékenységben is
igyekszünk hitelesek lenni partnereink
számára.
– Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsák,
az Önök munkatársainak is hasonlóan
kell gondolkodniuk...
– Mivel aránylag kicsi
létszámmal dolgozunk, ez a struktúra
még magában hordozza annak a lehetõségét, hogy döntéseink nagy részét közösen érleljük ki, közösen hozzuk meg.
Bár sok helyrõl jöt-

tünk, sokfélék vagyunk
korban is, szakmai elõéletben is, de a közös
vektor a csapatban
gondolkozás és az,
hogy értékeljük a másik munkáját, elképzeléseit. Az a cég ars poétikája, hogy a kereskedelmi tevékenységünkben a szorgalomnak és a jó értelemben
vett alázatnak kell a vevõk felé
megjelenni. Az elfogadás,
befogadás érvényesül a
szakmai, munkatársi kapcsolatainkban is. Olyan vagyunk, mint egy kis család.
A legfontosabbat, az emberi értékeket próbáljuk
megõrizni,
megosztjuk
egymással
sikereinket,
problémáinkat.
– Mi mindent lehet Önöktõl
rendelni? Melyek a fõbb
termékcsoportjaik?
– Negyvenezer termékkel foglalkozunk.
Ez négy nagy termékkörre, divízióra
osztható.
Az elsõ egy klasszikus terület, a papír,
írószer, irodaszer. A másik a számítástechnikai kellékek, patronok és perifériák. A harmadik a nyomdaipar. A negyedik a legjobban fejlõdõ tevékenységünk, ami a létesítmény
üzemeltetéshez tartozó termékek,
ide tartozik az élelmiszer, a vegyiáru, különbözõ konyhai gépek,
berendezések. Ma már az irodaellátás egészébe beletartozik az ásványvíz, a kávé, mert egyfajta hátteret tud mûködtetni.
– Úgy hallottam „Zöld Iroda Program”-ot indítottak. Ez mit jelent?
– Tudjuk, hogy mérhetetlen menynyiségû termék mûanyagalapú,
vagy valamilyen olajszármazékból
készül, ezért tudatosan keressük
azokat a beszállítókat, ahol környezettudatos termékfejlesztéssel
és gyártással foglalkoznak. A
partnereinkkel pedig folyamatosan
konzultálunk arról, hogy mi az, ami
ezen a területen érdemben felvállalható. Bár jelenleg drágább egy környezetbarát termék, de próbálunk olyan
megoldásokat felkutatni és ajánlani
számukra, ahol az ár/érték tolerálható,
a gazdálkodás nem kerül plusz pénzbe. Például az írószerek szinte kizárólag mûanyagból készülnek és kidobásuk után, hosszú ideig terhelik a környezetet. Ezek helyett olyan egy év alatt
lebomló környezetbarát tollakat, vagy
adott esetben papírtesttel készült tollakat ajánlunk, amelyek teljes egészében

lebomlanak. A papírnál az újra feldolgozott papírt ajánlunk. Ma már vannak
klórmentes, környezetbarát technológiával elõállított cellulózból készült papírok, melyeknek az ára már versenyképes a hagyományos papírokéval.
Azt látjuk, hogy az európai papírgyárak
egyre inkább az élharcosai lesznek ennek a klórmentes fehérítési technológiának és nagyon tudatos erdõgazdálkodást is folytatnak. Minden magára valamit is adó papírgyár egy-két száza-

lékkal több erdõtelepítést végez, mint
amennyit kitermel.
– Önök megkapták a „Logisztikai Kiválósági Díjat“. Bemutatná mit értékelt a
bíráló bizottság?
– Tizenhét év óta a Magyar Logisztikai,
Beszerzési és Készletezési Társaság
(MLBKT) szervezésében folyik
ennek a díjnak
az odaítélése.
Mi vagyunk az
elsõ magyar kisvállalkozás, akinek egy ilyen
fajta elismerésben volt része,
amit rendkívül
nagyra értékelünk. Ez a pályázat arról szólt,
hogy a megrendeléstõl a szállításon keresztül,
a vevõ asztaláig
történõ áruellátási láncot racionálisan
szervezzük, ezzel sok mellékterméket,
papírmunkát, egyéb energiát felhasználó technológiát kapcsolunk ki. Egyfajta
elektronikus adattovábbítást, kommunikációt használva teljesen egyedi formációt hoztunk létre az igények kezelésére.
Minden olyan anyagot, ami bekerül a
raktárunkba, felhasználunk a termékek
továbbítására és nagyon tudatos környezettechnológiát, csomagolás technológiát hajtunk végre.
– Jövõképük, terveik? Merre tovább?
– Az elkezdett úton szeretnénk tovább
haladni. Felvállalható, képviselhetõ és
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a munkatársaink számára jövõt, egzisztenciát,
megélhetést,
sõt azt mondanám, egyfajta boldogságot is jelentõ környezetet
szeretnénk teremteni. Hiszen a vállalkozásnak az a motorja, ha a munkavállalók perspektívát látnak a cégben.
Szeretnénk újabb jelentõs partnereket
megnyerni, óriási lehetõségek vannak
még a piacon. Bízunk abban, hogy a
központosított közbeszerzések mai
rendszere változik, ami több lehetõséget biztosít majd a hasonló jellegû magyar vállalkozásoknak. A szolgáltatásainkban és a kapcsolatainkban is szeretnénk egyre nagyobb értéket létrehozni. A folyamatos verseny arra kényszerít – és mi ezt boldogan tesszük –,
hogy a megfogalmazódott kihívásokra
jó válaszokat adjunk. Külön-külön minden egyes partnerünknek és összességében is.

– Cégvezetõként mi a legfontosabb
célja?
– Lehet, furcsán hangzik, de a kollégámmal úgy fogalmaztuk meg, hogy a
közjó szolgálata. Ami arról szól, hogyan
tudunk piacképesebbek, jobbak lenni.
Szeretnénk a jövõ magyar gazdaságának a megteremtésében részt vállalni.
– Hogyan lett vállalkozó?
– Az eredeti végzettségem pedagógus, tanító és népmûvelõ
voltam. Mivel a feleségemet a
fõiskolán ismertem meg, a
megélhetés miatt hamar pályaelhagyó lettem. A kereskedelem vonzott, végigjártam a
klasszikus ranglétrát. Üzletkötõként kezdtem, azután egy
nagyvállalat
kereskedelmi
igazgatója lettem. Majd a jelenlegi társammal megfogalmaztuk, hogy egy olyan vállalkozást
hozzunk létre, ami speciális területet lát
el. Az irodaellátásban ezt a szellemiséget valósítjuk meg.
– Egy vállalkozónak mindig kevés
az ideje, de azért lazítani is tudni
kell. Van hobbija?
– Az én hobbim a családom, öt lányom
van, a legnagyobb már 24 éves. Nagy

élmény, amikor heten vagy már sokszor az udvarlókkal együtt, közös programokat tudunk szervezni. Szeretek focizni, világot látni, túrázni. És persze
nagyon szeretek dolgozni is. Komoly
boldogság, amikor egy-egy kihívásra
jó válaszokat tudok adni. Így kerek a
világ.

I-COM Kft.
Cím: 1044 Budapest, Ezred u. 2.
(Európa Center B2/6)
Telefon:
+36 1 272-1440,
+36 1 688-1843
Fax: +36 1 370-1180
E-mail: info@i-com.hu
Internet: www.i-com.hu

Ön is egyike a millióknak,

akik évek óta tanulnak nyelvet, és mégsem beszélnek?
Ne hagyja elveszni a befektetett energiát, pénzt, idt! Változtasson!
Olyan magától értetden, természetesen tanulja a VillámMódszerrel a
nyelvet, mint egykor anyanyelvét. Végre minden szöveget mindig ért, és
bels beszédében vagy fennhangon minden mondatot kimond. Még csak
nyelviskolába sem kell járnia. A VillámTananyagok és új Rutin-csomagjaik CD-in az Ön fáradhatatlan anyanyelvi „magántanára“ bármikor
rendelkezésére áll. Aki pedig a tanfolyami tanulást kedveli, azt várja a
VillámNyelviskola.
A VillámTananyagokkal akkor és ott
tanul, ahogy tevékenysége engedi.
Autózás, utazás, rutinmunka közben is hallgathatja a VillámAngol, VillámNémet és
VillámFrancia tananyagokat ill. az új
Rutin-csomagjait.
E csomagok a
korábbi nyelvtanulás eredményeinek
felszínre hozására,
fejlesztésére, szinten tartására szolgálnak. A hibás ritmussal,
hangsúllyal, rossz kiejtéssel
rögzült nyelvtudás súlyos akadálya

mások megértésének. Ebben javulást, egy
fajta nyelvi rehabilitációt eredményez a
rutíncsomagos beszédtréning.
A teljes VillámTananyagokkal a kezd szinttl
a középfokú nyelvvizsgához is eljuthat.
Nem kell szótároznia, szavakat magolnia, nyelvtani szabályokkal kínlódnia.
Élvezetes, sikerélményekkel járó tevékenység ez. Próbálja ki!
Meg fogja szeretni.

www.relaxa.hu

Pró bál ja ki egy szer más képp!
Autózás közben tanult,

középfokú nyelvvizsgát tett
Néhány évvel ezeltt megvásároltam Önöknél a VillámAngol
és a VillámNémet tananyag
sorozatokat. Általában házimunka vagy utazás közben
hallgattam ket.
Múlt
év
szeptemberétl a feleségem beiratkozott
egy angol nyelvtanfolyamra, hogy szóbeli nyelvvizsgát
tegyen.
Elhatároztam, hogy én is jelentkezem középfokú nyelvvizsgára,
és kipróbálom élesben a VillámMódszert, minden küls segítség
nélkül. Kerek két hónapon át naponta 3-4
órát hallgattam a Dialóg, az Idioms és a
Praxis tananyagok kazettáit, majd Deb-

recenben a „Rigó utcai” középfokú angol szóbeli
vizsgát 2002. március 9-én sikeresen letettem.
Köszönöm. 2002. 07.15-én
Szívélyes üdvözlettel:
Simkó Zsolt
A „Villám módszer” segítségével német nyelvbl
is sikeres középfokú nyelvvizsgát tettem. Hallgattam a kazettákat autóban, buszon, vonaton.
A nyelvvizsga eltt 3 napig napi
4-5 órában a beszéltet-ügyesít
kazettákat újra végigvettem, és ez
elég volt ahhoz, hogy sikerüljön a
vizsgám
2004. 02. 28-án
Üdvözlettel:

VillámExpressz tréning
Nyelviskolánk 2 ill. 4 napos, 16 órás
VillámExpressz tréningjein 10-15 ezer
idegen nyelvi mondatot kimondanak a
résztvevk úgy, hogy mindet értik is. Ez
felszínre hozza és korrigálja az egykori
nyelvtanulás szunnyadó emléknyomait, még évtizednyi távolságból is. Ezért
nyelvvizsga, tanfolyam, tárgyalás, utazás
eltt mindenki hasznát veszi.

Együtt hallja és látja is a szöveget

Intenzív és szuperintenzív

VillámNyelvtanfolyamok
A VillámNyelviskolában a tanórán
sajátítja el mindazt, ami a nyelv használatához kell. Ráadásul itt nincs házi
feladat, se feleltetés, se magolás. Nincs
stressz, sem felelési frász!
Miközben anyanyelvi kiejtéssel hallja
a leckét, a vetítvásznon olvashatja is.
Hangosan, folyékonyan, helyes ritmussal és hangsúllyal kimond minden mondatot. És mindig pontosan érti.
Az órán a mondatokat átalakítják, módosítják. E nyelvi zsonglr-iskolában sajátítja el a nyelvtan használatát.
Karmesteri pálca segíti a helyes tempó,
ritmus, hangsúly átvételét. Az olvasás, a
helyesírás pedig szinte magától rögzül.
Nézze meg, és próbálja ki!
In gye nes be mu ta tó óra:
szer dán ként 15 órától

www.relaxa.hu

Simkó Zsolt közgazdász

Relaxa mintabolt: Bp. V., Bástya u. 25. (1) 267 11 11

Relaxa Kft.VillámNyelviskola
Bp. IX. Köz rak tár u. 22B. (1) 218 2764
Oktatás: de., du., este és hétvégéken is.

