Není servis jako servis aneb když
rozhoduje spokojenost zákazníka

Společnost MAPEI, spol. s r.o., která je světový lídr v produkci lepidel a produktů stavební chemie pro stavební
průmysl, v České republice používá především manipulační techniku značky Jungheinrich. Jungheinrich (ČR) s.r.o.
navíc na všechny stroje poskytuje servis. Na čas byla tato spolupráce v oblasti servisu přerušena, MAPEI využila
cenově výhodnější nabídku, ale ukázalo se, že nižší cena nemusí být nejdůležitější a firma se vrátila zpět k osvědčené
spolupráci se servisem Jungheinrich.
Ve snaze ušetřit byl vybrán jiný dodavatel, ale s ním
přišly problémy
MAPEI provozuje v ČR manipulační techniku ve
skladech v Olomouci a ve své pobočce v Jažlovicích.
Celkem firma využívá flotilu cca deseti kusů
manipulační techniky, z toho dva kusy jsou jiné značky
než Jungheinrich. Vraťme se nejprve do roku 2010.
V té době MAPEI přestala využívat servis
od Jungheinrichu, rozhodla se pro jiného dodavatele,
od něhož koupila zmiňované dva vozíky. Novému
dodavateli byla svěřena i starost o servisní úkony
na kompletní flotilu.

„Bylo to období, kdy se firmy více než dříve obecně
hodně zaměřovaly na úspory nákladů. Prováděly
se různé hloubkové analýzy orientované na výdaje.
Jednou z oblastí, jichž se tato skutečnost dotkla,
byl i servis manipulační techniky. Původně to začalo
tím, že vedoucí logistiky navrhl uspořit náklady
výběrem levnějšího vozíku jiné značky. Udělali jsme
tedy poptávku, víceméně identický vozík od jiné
značky byl cenově výhodnější, proto jsme se rozhodli
pro jeho nákup, včetně objednání služby údržby
a servisu. Později byl pořízen ještě vozík druhý,“
popisuje Martin Grénar, referent nákupu společnosti

Do olomouckého skladu firmy MAPEI, spol. s r.o. společnost Jungheinrich (ČR) dodala také regály.

MAPEI. Poznamenává dále, že v roce 2010 byl patrný
trend spočívající ve slučování dodavatelů – když
dvě firmy dodávaly podobné produkty nebo služby,
bylo trendem vybrat tu výhodnější, a tím snížit počet
dodavatelů, což se podařilo.
Vybraný dodavatel levnějšího vozíku navíc tvrdil,
že umí servisovat i manipulační techniku značky
Jungheinrich. Cenový rozdíl v ceně servisu byl sice
minimální, ale ve snaze snižovat počty dodavatelů
firmy bylo rozhodnuto, že servis všech značek bude
dělat nově vybraná firma, jejíž produkt byl levnější.
Servisní technici od Jungheinrichu tedy tehdy
do firmy MAPEI přestali jezdit. „Domluvili jsme se
tenkrát, že kdykoliv by společnost MAPEI potřebovala
pomoc, tak jsme k dispozici,“ vzpomíná Lukáš Dundr,
technický poradce servisu společnosti
Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Technici jiné firmy nebudili při provádění úkonu
důvěru
„S nově vybraným dodavatelem jsme se dohodli,
že nás předem upozorní na termín nutné servisní
kontroly. To se ale nestalo. Dodavatele jsme tedy
kontaktovali my a on kontrolu samozřejmě udělal.
Když ale bylo něco potřeba opravit, nově vybraná
firma neuměla opravu zajistit v dostatečně rychlém
časovém období. Podle informací, které mám,
technici působili, že si nejsou jistí, nebudili při
provádění úkonu důvěru. Pro mě jako pro člověka,
který zastřešuje pořizování služby, nebyl servis
přesvědčivý. Pro mě je totiž nejlepší takový dodavatel,
o kterém v podstatě nevím, protože z jeho strany
vše za sjednaných podmínek a v odpovídající kvalitě
perfektně funguje,“ řekl Martin Grénar.
„Poslední kapka“: dodavatel neuznal a rychle
nenapravil závadu
A „poslední kapka“, která rozhodla o ukončení
spolupráce s cenově výhodnějším dodavatelem?
„Dodavatel nám dodal manipulační techniku,
u které byl problém s baterií. Musela se často nabíjet.
To bylo do té doby, navíc u nového stroje, pro nás
nemyslitelné. S deset let starými vozíky značky

Jungheinrich jsme problém neměli a tady hned
u nového kusu techniky. Ale pochopil bych, že se
to může stát. Kdyby dodavatel chybu uznal a rychle
napravil, brali bychom to, to se skutečně stát může.
Nicméně v tomto případě dodavatel tvrdil, že je
vozík v pořádku. Zkoušeli jsme ho dál, ale problém
přetrvával. Řešili jsme to tedy následně. Komunikace
byla vyostřená. Až dodavatel baterie, kterému byla
baterie poslána, konstatoval, že je chyba v baterii.
Byla tedy dodána nová baterie. V té době jsme už ale
o pokračování další spolupráce v oblasti nákupu dalších
vozíků této značky neměli zájem, po určitém čase byla
zrušena i smlouva na servis,“ uvedl Martin Grénar.

MAPEI, založená v roce 1937 v Miláně, je
v současnosti světovým lídrem v produkci
lepidel a produktů stavební chemie pro
stavební průmysl. Společnost, která nyní
působí po celém světě, slaví letos 80. výročí
své existence. V České republice je od roku
1991 a za jejím vznikem stojí současný CEO
Ing. Zdeněk Runštuk. Centrálu a sklad má
MAPEI, spol. s r.o. v Olomouci, pobočku a
sklad v Jažlovicích u Prahy.

Pavel Žajgla, vedoucí skladu firmy MAPEI, uvádí,
že skladníci chválí jednoduchost a lehké ovládání
manipulační techniky značky Jungheinrich.

pochvalují vozíky značky Jungheinrich, protože
se s nimi dobře manipuluje, mají dobré ovládání,“
dodal Martin Grénar. Každopádně zásadním
důvodem, proč se společnost MAPEI rozhodla vrátit
se zpět ke spolupráci se značkou Jungheinrich,
byla nespokojenost s tehdejším dodavatelem,
s jeho přístupem k reklamaci. „Nepotřebujeme
se přetahovat s dodavatelem o cokoliv. Když by
nám řekli, že nemáme pravdu a bylo to tak, tak to
uznáme. Nicméně ukázalo se, že jsme pravdu měli.
Potřebujeme spolehlivost a tu teď díky Jungheinrichu
máme,“ řekl Martin Grénar.

Lukáš Dundr, technický poradce servisu společnosti
Jungheinrich (ČR).

Obnovení spolupráce s Jungheinrichem - od té doby
bez problémů
Logicky tedy v listopadu 2012 následovalo obnovení
spolupráce s Jungheinrichem. „S dodávkami
techniky ani se servisem nemáme absolutně žádnou
potíž jak z hlediska termínů, tak i z hlediska řešení
našich požadavků. S touto značkou jsme absolutně
spokojeni. Spolupráce je dobrá, stejně jako už předtím
byla dobrá. To byl i důvod, proč jsme v roce 2012
nezkoušeli žádného dalšího dodavatele, který by
nám zajišťoval dodávky vozíků a servis. Jungheinrich
má kvalitní manipulační techniku a kvalitní servisní
techniky, kteří si poradí,“ pochvaluje Martin Grénar.
Nákup společnosti MAPEI je hodně centralizovaný,
proto je kladen důraz na spolupráci s osvědčenými
firmami.

„Jungheinrich je pro nás bezkonkurenčně nejlepší,“
řekl Pavel Žajgla, vedoucí skladu firmy MAPEI
Jungheinrich (ČR) s.r.o. aktuálně ve společnosti
MAPEI zajišťuje pravidelné údržby manipulační
techniky, technické kontroly, revize baterií, revize
nabíječů a samozřejmě v případě potřeby za
sjednaných podmínek i servisní opravy. „Poskytujeme
společnosti MAPEI veškerý komfort, který dokážeme.
Uvědomujeme si dobře, že vizitkou firmy, která

Pracovníci ve skladu chválí ovládání vozíků
Jungheinrich
Kromě kvalitní techniky a perfektní servisní spolupráce
si MAPEI chválí i ovládání manipulační techniky
značky Jungheinrich. „Pracovníci ve skladu si velmi
poskytuje servis, je člověk v první linii, tedy
servisní technik. To je člověk, který tvoří vývěsní
štít Jungheinrichu, to je člověk, podle kterého si
zaměstnanci zákazníka dělají obrázek
o Jungheinrichu. V každé firmě pracují lidé, a když
jsou správní, se správným přístupem, tak to prostě
funguje,“ řekl Lukáš Dundr. To potvrzuje i Martin
Grénar: „Od lidí ze skladů máme pozitivní zpětnou
vazbu. Servisní technici Jungheinrichu jsou kvalitní,
neřešíme žádné problémy.“ Tuto skutečnost potvrdil
také Pavel Žajgla, vedoucí skladu společnosti MAPEI:
„Dříve jsme zde měli servisní techniky jiné firmy,
můžeme tedy porovnávat. Jungheinrich je pro nás
bezkonkurenčně nejlepší. Je to úplně jiná liga. Jsme
spokojeni celkově s přístupem i s rychlostí servisních
zásahů. Tím je řečeno vše.“
Flotilu manipulační techniky ve společnosti MAPEI, spol. s r.o.
tvoří především vozíky značky Jungheinrich.
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