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Egy születésnap krónikája margójára
„Ahol az évek fiatalítanak”
Megújult a honlapunk: modern, korszerû,
egyedi megjelenésû honlap készült, amelyen
minden információt megtalál, amire szüksége
lehet, ha targoncáról van szó. Természetesen
ebbõl is üzletet remélünk. Célunk mindig az
eredményes mûködés, mivel több mint 30
családnak adunk megélhetést az Ön jóvoltából.
Ahogy Madách Imre írja: „Az ember célja e
küzdés maga”. Mi is küzdünk a gazdasági
környezettel, küzdünk a konkurenciával. Ez a
küzdés viszont számunkra nem teher, hanem
játék, melynek célja az Ön kegyeinek megnyerése. Ígérhetem Önnek, kedves Olvasó, hogy a
Pagátnál a lényeg nem változik. A központban
továbbra is Ön áll, lessük a kívánságait, igyek„Az ember célja e küzdés maga” (csapatépítõ tréning a Pagátnál)
szünk kifürkészni a véleményét munkánkról,
újdonságokkal lepjük meg Önt úgy a szolgálEgy kis idõutazás: 2010. júniusát írjuk, az mondani, hogy sokan ismerõseinkké, szemé- tatás, mint a kereskedelem oldalán. Mi nem
igazgatótanács épp ülésezik a Pagát Gold lyes barátainkká váltak. Fontosnak tartom létezünk Ön nélkül. Önnél van a kormányrúd,
Zrt.-nél. A tulajdonos – aki egyben az igazgató- tehát, hogy egy ilyen nagy horderejû döntés mi csak a szelet fújjuk a vitorlába.
tanács elnöke – meglepõ bejelentést tesz: hátterét megvilágítsuk a Partnereink, Olva2011. januárjától visszavonul az általa felépített sóink elõtt.
Bízom benne, hogy a tulajdonos választása
Nincs a döntésben semmi titok. 20 év és a közvetlen vezetõmunkatársam bizalma
vállalat közvetlen irányításától. Az igazgatótanács ülése ettõl a perctõl kezdve fordulatot hosszú idõ. Sok esetben kitapintható, hogy megtérül a vállalat gazdasági eredményeiben,
vesz. Mivel a bejelentés visszavonhatatlannak amikor egy céget évtizedeken keresztül közvet- és az Önök megelégedettségében.
tûnik, egy rövid tanakodás után megtörtént a lenül a tulajdonos irányít, a folyamatok ellusRemélem nem volt terhükre ez a kis interválasztás, ki legyen az új vezetõ: a választás tulnak, a döntések elnehezednek. Ilyenkor mezzo. A következõ számban befejezzük az
rám esett. A döntés számomra sokkoló és bizony jól jön egy frissítés, azaz egy olyan „Egy születésnap krónikája” címû sorozatot. A
felemelõ is volt egyben. Sokkoló, mert nem egy személy, aki szintén elkötelezett, de mentes 2010. év vége és 2011. év krónikáját fogjuk
leromlott állapotú cégben kértek fel a válság mindazoktól a nehézségektõl, ami egy tulajdo- közreadni.
menedzselésére, hanem egy jól mûködõ, jól nost korlátok közé szorít. Fogalmazhatunk
szervezett cég vezetésének átvételét kérték tehát egyszerûen úgy, hogy a cél az volt, hogy
Õszinte szívvel reméljük, hogy a sorozatot
tõlem. Felemelõ, mert egy olyan ember a Pagát ismét szárnyaljon, és friss energiát örömmel fogadták, és sikerült megnyernünk
helyezte belém a bizalmát, aki a szíve mélyéig kapjon a következõ 20 évre.
bizalmát, ami alapján a jövõben megrendelõink
sajátjának tekintette a felépített vállalatot. A
között üdvözölhetjük.
2011-ben eddig sikerült túlszárnyalnunk a
legközvetlenebb barátja, Csák Péter kollégám
is mellém állt, pedig õ 20 éve a cégnél van és 2010 év idõarányos forgalmát. Ez a mai gazdaTisztelettel:
alapítója volt a Pagátnak. A döntés után egy sági helyzetben nem kis eredmény. A
Szirányi Zoltán
féléves elõkészület következett, majd NISSAN-projekt sikeresen folytatódik, az elsõ
vezérigazgató
2011.01.03-án a bejelentés a vállalat dolgozói év eladásai szép eredményeket hoztak. Új
felé, tehát 2011.01.01-tõl személyem irányítja alkatrész értékesítési irodát építettünk, hogy
Ön – ha megtisztel minket látogatásával –
a vállalatot.
kényelmesebb körülmények közé kerüljön.
Megtartottuk a létszámunkat, sõt személyi álloMiért írtam le mindezt?
Az elmúl 20 évben a Pagát sokat kommuni- mányunkat minõségi szakemberekkel tovább
kált ügyfeleivel, megrendelõivel. Azt lehet bõvítettük.
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