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BLI¯EJ KLIENTA
Rozmowa z Krzysztofem Piasecznym i Tomaszem ¯ó³kiewiczem
w³aœcicielami firmy Tempus Polska
Wa¿nym wydarzeniem w dzia³alnoœci firmy by³o przeniesienie siedziby z Tuplic do
¯ar. Co sk³oni³o Panów do podjêcia takiej
decyzji?
Firma Tempus Polska jest dobrze znana mieszkañcom powiatu ¿arskiego, a w naszej dzia³alnoœci podstaw¹ jest klient, który
poœrednio decyduje
o kierunku rozwoju,
wymuszaj¹c koniecznoœæ d¹¿enia
do ci¹g³ego podnoszenia jakoœci obs³ugi. Najwiêcej
klientów obs³ugujemy w powiecie ¿arskim i ¿agañskim.
Zmiana lokalizacji
Krzysztof Piaseczny
firmy to nic innego
jak przybli¿enie siê do klienta. Powodem
podjêcia takiej decyzji by³a równie¿ niekorzystna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna
Tuplic wywo³ana przez zamkniêcie bezpoœredniego zjazdu z autostrady. Nie mieliœmy
mo¿liwoœci zakupu dzier¿awionych nieruchomoœci od PKP, a ogólny odp³yw ludnoœci
znacznie przyspieszy³ podjêcie decyzji o
opuszczeniu Tuplic. Obecnie siedziba firmy
znajduje siê przy obwodnicy ¯ar obok by³ego lotniska, naprzeciwko gie³dy rolno-spo¿ywczej GS.
Z jakimi inwestycjami wi¹za³a siê zmiana
lokalizacji firmy?
Inwestycja polega³a g³ównie na budowie hali produkcyjnej z czêœci¹ biurow¹ i
zakupie nowego sprzêtu do obróbki kamienia. Zamontowaliœmy pi³ê do ciêcia bloków
granitowych, zbudowaliœmy profesjonaln¹
oczyszczalniê œcieków przemys³owych z

pras¹ filtracyjn¹ oraz zainstalowaliœmy suwnicê bramow¹ o udŸwigu oœmiu ton. Stworzyliœmy tak¿e niezbêdn¹ infrastrukturê wykoñczeniow¹ zak³adu, tak¹ jak trafostacjê,
ogrodzenie, drogi dojazdowe, oœwietlenie i
zieleñ. Inwestycja wi¹¿e siê równie¿ z zatrudnieniem minimum piêciu nowych pracowników. Poszukujemy
fachowców posiadaj¹cych umiejêtnoœci
z zakresu obróbki
kamienia. Dajemy
tak¿e szansê osobom nie posiadaj¹cym doœwiadczenia
w bran¿y, które zostan¹ przeszkolone
w zakresie pracy
Tomasz ¯ó³kiewicz
przy monta¿u wyrobów i obs³udze maszyn kamieniarskich.
Sk¹d pozyskaliœcie œrodki na przeprowadzenie tak znacz¹cego dla firmy przedsiêwziêcia?
Firma w znacznym stopniu korzysta³a ju¿ z funduszy unijnego programu Sapard.
Jesteœmy jedn¹ z niewielu firm kamieniarskich, które otrzyma³y fundusze unijne. Do
realizacji tej inwestycji wykorzystaliœmy
œrodki z programu ZPORR 3.4, w ramach którego wybudowaliœmy halê produkcyjn¹ i zakupiliœmy nowy sprzêt do ciêcia kamienia.
Dotacje z tych programów wynios³y blisko
trzysta tysiêcy z³otych. Podpisaliœmy kolejne dwie umowy z Agencj¹ Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na realizacjê dalszych projektów o ³¹cznym dofinansowaniu
stu tysiêcy z³otych. Zamierzamy z tych œrodków zakupiæ ³upiarkê do produkcji kostki
granitowej, pi³ê do ciêcia p³yt oraz zestaw
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do p³omieniowania kamienia. Dziêki dotacjom unijnym mo¿emy szybciej siê rozwijaæ, a jakoœæ naszych wyrobów wzrasta i co
najwa¿niejsze mo¿emy zaoferowaæ naszym
klientom korzystne ceny.
Czy zmiana lokalizacji wi¹¿e siê z rozszerzeniem dzia³alnoœci firmy?
Firma Tempus Polska jest jednym z
liderów wœród firm produkuj¹cych nagrobki
granitowe w Polsce. W takiej dzia³alnoœci siê
specjalizujemy i ten kierunek chcielibyœmy
utrzymaæ, jednak nie chcemy byæ kojarzeni
wy³¹cznie z produkcj¹ nagrobków. Czêœæ
produkcji stanowi tak¿e dzia³alnoœæ w sektorze budowlanym, obejmuj¹ca produkcjê
schodów, parapetów, posadzek, blatów kuchennych i ³azienkowych oraz kominków i
kostki granitowej. Na ¿yczenie klienta wykonujemy równie¿ inne wyroby z kamienia.
Oprócz dzia³alnoœci w ¯arach, wykonujemy
prace poza granicami kraju, na przyk³ad w
Niemczech i w Danii. Mamy wiele pomys³ów
i nie chcemy spocz¹æ na inwestycjach, które
s¹ obecnie realizowane.
Przy nazwie firmy widnieje logo Kamieñ
Naturalny. Jak¹ informacjê dla nabywców
niesie ze sob¹ stosowanie tego znaku?
Dziêki temu logo klient mo¿e mieæ
pewnoœæ, ¿e wszystkie nasze wyroby wykonujemy z kamieni naturalnych, takich jak
granit, marmur i piaskowiec. Jesteœmy
pierwsz¹ firm¹ z bran¿y kamieniarskiej, która spe³ni³a warunki do otrzymania znaku i
pozyska³a prawo do pos³ugiwania siê nim.
Stosowanie tego logo przy naszej nazwie
zobowi¹zuje nas równie¿ do produkcji najlepszej jakoœci wyrobów, ma tak¿e na celu
promocjê kamienia na ca³ym œwiecie.
Jakie dzia³ania podejmujecie, aby promowaæ w³asn¹ markê na rynku?
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Budujemy wizerunek naszej firmy w
oparciu o intensywne dzia³ania reklamowe i
marketingowe. Mamy doœwiadczony zespó³
przedstawicieli handlowych nawi¹zuj¹cych
kontakty z firmami z bran¿y i klientami indywidualnymi. Ponadto uczestniczymy w
targach w Polsce i w Niemczech, podczas których mamy mo¿liwoœæ pozyskaæ nowych
dostawców, zaprezentowaæ w³asn¹ dzia³alnoœæ, obserwowaæ rynek i wzbogacaæ doœwiadczenie o nowe pomys³y do realizowania.
Jakie korzyœci daje zrzeszenie w Zwi¹zku
Pracodawców Bran¿y Kamieniarskiej?
Jesteœmy jedn¹ z szeœædziesiêciu firm
zrzeszonych w tym zwi¹zku, pomimo, ¿e w
kraju funkcjonuje ponad dwa tysi¹ce zak³adów kamieniarskich. Cz³onkostwo w zwi¹zku pozwala zdobywaæ dodatkowe kontakty
i pozyskiwaæ nowych klientów. Dziêki temu
rozwijamy siê. Zrzeszenie w zwi¹zku pomog³o nam w znacznym stopniu rozwin¹æ firmê
w pocz¹tkowym okresie jej dzia³alnoœci. Ponadto mamy mo¿liwoœæ tworzenia pozytywnego wizerunku firmy i zostawienia œladu w
bran¿y, tak aby firma s³u¿y³a nie tylko nam.
Najbli¿sze plany na przysz³oœæ.
Chcielibyœmy przede wszystkim pozyskaæ nowych klientów, nie tylko w ¯arach,
ale równie¿ poza naszym powiatem, województwem. W najbli¿szym czasie bêdziemy
równie¿ promowaæ wytwarzane przez nas elementy budowlane z kamienia wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym i przy
urz¹dzaniu ogrodów. Nieustannie pracujemy
równie¿ nad popraw¹ jakoœci naszych produktów poprzez stosowanie wysokiej jakoœci sprzêtu i dok³adnemu planowaniu produkcji. Chcemy poszerzyæ ofertê o nowe
wzornictwo i wykonywaæ innowacyjne
kszta³ty w kamieniu.

