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Zde cy do wa nie tak. Je stem zwo len ni kiem
opty ma li za cji i au to ma ty za cji pro ce sów. W nie -
dłu gim cza sie wraz z ca łym ze spo łem bę dzie -
my zdol ni do wpro wa dze nia nie zbęd nych
uspraw nień, któ re bez po śred nio prze ło żą się
na po pra wę ser wi su dla na szych klien tów.

Pro szę przy po mnieć, ja ki jest po ten cjał
kie ro wa nej przez Pa na fir my – rocz na
wiel kość i war tość sprze da ży, za ple cze
prze twór cze etc.

Stap pert Pol ska w 2019 r. sprze dał nie mal
8 tys. ton sta li nie rdzew nej o war to ści prze -
kra cza ją cej 105 mln zł.  Po nad 80 proc. sprze -
da nych pro duk tów sta no wi ły wy ro by dłu gie.
Obec nie fir ma pro wa dzi swo ją dzia łal no ści
z trzech lo ka li za cji: Gli wic (gdzie znaj du je się
sie dzi ba fir my) oraz z od dzia łów w Byd gosz -
czy i War sza wie. Dys po nu je my łącz ną po -
wierzch nią ma ga zy no wą o wiel ko ści 3,5 tys.
mkw. W każ dym z ma ga zy nów znaj du ją się

pi ły do cię cia po przecz ne go pro duk tów dłu -
gich. Mak sy mal na śred ni ca cię cia, ja ką mo że -
my za ofe ro wać, to 520 mm. W każ dym z ma -
ga zy nów roz wi ja my za kres asor ty men to wy
do sto so wa ny do po trzeb klien tów lo kal nych.

Czy prze wi du ją Pań stwo prze pro wa dze -
nie w naj bliż szym cza sie ja kichś in we -
sty cji?

Nie pla nu je my zna czą cych in we sty cji.
Obec nie sku pia my się na jak naj lep szym wy -
ko rzy sta niu za so bów, któ ry mi dys po nu je my.

Stap pert Pol ska to je den z naj więk szych
gra czy na pol skim ryn ku sta li nie rdzew -
nych, fir ma wy spe cja li zo wa na w do sta -
wach wy ro bów dłu gich. Ja kie głów ne
wy zwa nia sto ją przed tym sek to rem?

Uwa żam, że wy zwa nia są toż sa me dla ca łe -
go ryn ku sta li nie rdzew nych. Ob sza ry, któ re
szcze gól nie bę dą wy ma ga ły uwa gi w bie żą -
cym ro ku, to przede wszyst kim nie sta bil ny
po pyt i pro ble my z ter mi no wym re gu lo wa -
niem na leż no ści. Na si la się rów nież ten den cja
do prze no sze nia ry zy ka na do staw ców po -
przez mi ni ma li za cję ma ga zy nów wła snych
po stro nie klien tów koń co wych. W kon se -
kwen cji zmie nia się rów nież struk tu ra za mó -
wień wy mu sza ją ca wzmo żo ne wy sił ki
nad opty ma li za cją ma ga zy nów po stro nie do -
staw ców. Jed nym sło wem, przed na mi ko lej ny
cie ka wy rok, w któ rym cięż ko bę dzie co kol -
wiek prze wi dzieć. Pew ne jest tyl ko to, że trze -
ba bę dzie szyb ko re ago wać na za cho dzą ce
zmia ny.

Pa na do tych cza so wa ka rie ra za wo do wa
zwią za na by ła przede wszyst kim z gru -
pą Ape ram, jed nym z czo ło wych eu ro -
pej skich pro du cen tów sta li nie rdzew -
nych. Któ re ze zdo by tych tam do świad -
czeń przy da dzą się Pa nu naj bar dziej
w no wym miej scu pra cy?

Pra ca w gru pie Ape ram by ła praw dzi wą
szko łą ży cia biz ne so we go. W mo im prze ko na -
niu to naj bar dziej dy na micz nie zmie nia ją ca
się fir ma wśród eu ro pej skich pro du cen tów
sta li nie rdzew nych. Zdo by łem tam kom plek -
so we prze szko le nie i do świad cze nie w pro wa -
dze niu przed się bior stwa.

Wska zu jąc, któ re do świad cze nia bę dą naj -
bar dziej przy dat ne, sta wiał bym głów nie
na ope ra cyj ne za rzą dza nie przed się bior -
stwem i oczy wi ście na sprze daż, któ ra by ła
mo ją do me ną przez ostat nich 12 lat.  

Roz ma wiał: NS

Od po cząt ku 2020 r. peł ni Pan funk cję
dy rek to ra za rzą dza ją ce go Stap pert Pol -
ska. Ja kie głów ne za da nia chce Pan zre -
ali zo wać w naj bliż szym cza sie?

W pierw szej ko lej no ści sku pi łem się na po -
pra wie bez pie czeń stwa pra cow ni ków. Na stęp -
nie za pla no wa łem do kład ne po zna nie wszyst -
kich ob sza rów dzia łal no ści fir my, by móc
w kon se kwen cji zde fi nio wać moż li we
do uspraw nie nia za kre sy dzia łań. 

Rów no le gle sta ram się słu chać uwag
wszyst kich pra cow ni ków oraz czer pać z ich
wie dzy i do świad cze nia. Oczy wi ście do ce lo wo
naj wię cej uwa gi za mie rzam po świę cać sprze -
da ży, za rów no pod ką tem moż li wego do osią -
gnię cia wzro stu ilo ścio wego, jak i pod ką tem
jej efek tyw no ści.

Czy na le ży się spo dzie wać zmian
w funk cjo no wa niu fir my za rów no
z punk tu wi dze nia pra cow ni ków,
jak i klien tów?

Postawimy na optymalizację sprzedaży

Rozmowa z Sebastianem Lorantym, dyrektorem zarządzającym Stappert Polska.
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W niedługim czasie będziemy
zdolni do wprowadzenia
niezbędnych usprawnień,
które bezpośrednio przełożą się
na poprawę serwisu dla naszych
klientów.

BIOGRAM

Wiek: 45 lat
Wykształcenie: ekonomiczne, MBA
Doświadczenie: 26 lat pracy, w tym 15 lat
na stanowiskach menedżerskich
Hobby: praca
Rodzina: żona Magdalena, córka Maja,
syn Bartosz


