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powody do dumy
Z Marzanną Peukert,

wiceprezes Zarządu Conbelts Bytom SA,
rozmawiał Janusz Pilszak

Rozmawiamy u progu Nowego Roku. Jak wypada podsumowanie nie tylko pod względem wysokiego standardu oferowanych
roku 2012? Czy był to udany okres w Conbelts Bytom SA?
usług, ale także z uwagi na szybkość realizacji dostaw. Wachlarz
– Jesteśmy zadowoleni z dotychczas osiągniętych wyników, za- produktów i usług świadczonych przez Conbelts jest tak szerorówno ekonomicznych jak i organizacyjki, że możemy zaspokoić potrzeby bardzo
nych. W porównaniu do roku 2010 i 2011
dużej grupy odbiorców, nie tylko z sektora
nastąpił istotny wzrost ilościowy produkcji,
górniczego. Mamy dobre produkty i pewa tym samym wzrost przychodów ogółem.
ność, że jest na nie zapotrzebowanie, dlateUgruntowaliśmy pozycję lidera na rynku
go ze spokojem patrzymy w przyszłość.
krajowym poprzez wzrost sprzedaży naszego
wiodącego produktu, jakim są taśmy poliConbelts Bytom jest nie tylko znaczącym
chlorowinylowe (PVC) oraz taśmy typu „moproducentem taśm przenośnikowych
noplay”– kompozytowe, których Conbelts
w kraju, prowadzi również intensywną
jest jedynym producentem w kraju, a taśmy
ekspansję na rynki zagraniczne.
wiceprezes zarządu conbelts bytom sa
te należą do produktów o najwyższych para– Moce produkcyjne krajowych producenmarzanna peukert
metrach użytkowych dla naszych klientów.
tów taśm to blisko 2000 kilometrów, nie
Ponadto są produkowane w nielicznych
liczę tu produkcji taśm o rdzeniu opartym
przedsiębiorstwach, gdyż wymagają najbarna lince stalowej. Roczne zapotrzebowadziej złożonego i rozbudowanego parku manie krajowe w branży górniczej dochodzi
szynowego oraz umiejętności i kompetencji
max do 600 kilometrów. Jak widać rynek
łączenia w jednym produkcie skomplikowakrajowy jest za płytki w stosunku do istnych technologii. Prognozy budżetowe na
niejących mocy i kompetencji lidera na
2012 rok zostały przekroczone zarówno co świąteczne spotkanie conbelts bytom sa tym rynku firmy FTT Wolbrom jak i Grudo ilości, jak i co do wartości, które w efekpy Conbelts. Eksport jest jedyną rozsądna
cie zaowocują lepszym od prognozowanego
alternatywą dla rozwoju każdej z tych firm,
wynkiem na koniec roku 2012. Na te pozystąd zależy nam na tym, aby nie zamykać
tywne zmiany istotny wpływ miało zaangasię w wąskiej przestrzeni rynkowej, lecz jak
żowanie całej załogi firm z Grupy Conbelts
najmocniej otwierać się na klientów i nowe
i dobra koniunktura na rynku krajowym.
rynki sprzedaży. Stąd nasze uczestnictwo
w licznych targach – w Rosji, na Ukrainie,
świąteczne kolędowanie dzieci z
Jaką strategię przewidziała Wasza firma,
w Stanach Zjednoczonych, Chinach, czynny
profilaktyczno–terapeutycznej
świetlicy środowiskowej im. św.
żeby przetrwać okres spowolnienia
udział w misjach gospodarczych, ostatnio
elżbiety w bytomiu łagiewnikach,
gospodarczego?
do Kolumbii i Brazylii oraz szereg działań
którą zajmuje się conbelts bytom sa
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne
marketingowych na rynkach światowych.
zahamowanie w polskim górnictwie, naJesteśmy już obecni na sześciu kontynenwet pomimo ogromnego potencjału tego
tach, a naszym celem na następne lata jest
sektora, musiało kiedyś nastąpić. Pomimo
wzmocnienie pozycji w tych krajach, w któobserwowanego spowolnienia przedsięrych perspektywy wydobycia górniczego są
biorstwa wydobywcze nadal będą podejmorozwojowe.
wać działania mające na celu utrzymanie
Chciałabym złożyć w imieniu swoim
spotkanie 21 grudnia 2012
stabilnej produkcji węgla. Konsekwencją
i Zarządów firm z Grupy Conbelts serdecztych zachowań są i będą nakłady inwestyne życzenia wszystkim czytelnikom „Eurocyjne związane z transportem urobku pod ziemią, na powierzch- perspektyw”, naszym pracownikom oraz przedstawicielom branni oraz w procesach przeróbki i załadunku węgla. Spowolnienie ży górniczej oraz przekazać pewne przesłanie: „Świat nas zaprasza,
gospodarcze jest jednym z cyklów, które występowały i wystę- chce poznać nasze produkty, my wiemy że są dobre, niech inni też
pować będą zawsze w każdej zdrowej gospodarce. My natomiast się o tym dowiedzą i nam za to jeszcze zapłacą”.
jako organizacja potrafimy w sposób elastyczny dostosować
conbelts bytom sa
się do panującego cyklu, a przede wszystkim do zmiennych
Szyby Rycerskie 4, 41–909 Bytom
oczekiwań naszych partnerów. Kompetentna załoga, produkty
tel. +48 32 397 61 01 • fax +48 32 397 61 84
o wysokiej jakości oraz kompleksowa obsługa klienta to nasze
www.conbelts.com
atuty, dzięki którym funkcjonujemy. Jesteśmy konkurencyjni

