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KATKA::
KATKA
mesačná splátka v programe GÉNIUS 169,- €,
€,
dispozícia 3+KK, úžitková plocha 73 m2.

Druhýkrát Firmou roka!
V ROKU 2008 ZÍSKALI EKONOMICKÉ STAVBY TITUL FIRMA ROKA V POĽSKU. NEBOLO TO ĽAHKÉ, ALE
OBHAJOBA TITULU BÝVA OVEĽA NÁROČNEJŠIA. JE TO AKO V ŠPORTE  OD NAJLEPŠÍCH SA OČAKÁVAJÚ IBA
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY. „ZÍSKANIE PRVÉHO TITULU BOL MIMORIADNY ÚSPECH. SME PRVOU ZAHRANIČNOU
FIRMOU, KTORÁ TAKÝ TITUL ZÍSKALA A NAVIAC HO DOKÁZALA OBHÁJIŤ. TO LEN POTVRDZUJE VYSOKÚ
KVALITU NAMI PONÚKANÝCH SLUŽIEB“, VRAVÍ DAVID MENCL, GENERÁLNY RIADITEĽ ES.
Dôvody ocenenia sú rovnaké ako
v roku 2008?
Nie. Pre obhájenie ocenenia je nutné preukázať výrazné medziročné zlepšenie služieb. Zjednodušene povedané - za rovnakú
úroveň služieb Inštitút Filozoﬁe a Sociológie poľskej Akadémie vied druhýkrát titul
Firma roka spoločnosti neudelí. Hlavné
dôvody pre získanie titulu boli rovnaké ako
minulý rok, bol však zohľadnený ich výrazný kvalitatívny posun. Pozitívne bola tiež
David Mencl
hodnotená naša vysoká miera inovácie,
ktorá nemá v našom obore konkurenciu. Kto ES sleduje vie, že sme v roku 2009
priniesli veľa noviniek, z ktorých niektoré boli skutočne prevratné. Tieto novinky v spojení s vysokou etikou nášho pôsobenia, s kvalitou zmlúv a pozitívnym

nášho ďalšieho rozvoja. Medzi veľkým množstvom noviniek, ktoré sme predstavili v minulom roku, určite zaujme výborný informačný bulletin, na ktorého
obsah sme naozaj hrdí. Ďalším skvelým nápadom je súťaž o jeden dom zdarma,
ktorú budeme pre našich klientov zabezpečovať každoročne. Celkom mimoriadny význam mvá program GÉNIUS. Tento program využíva dotáciu štátu vďaka
ktorej dokážeme každému klientovi znížiť splátku za dom o 145 Eur mesačne.
Počas roka sme uviedli na trh 14 nových domov a rozšírili sme ponuku pasívnych
domov.
Na aké novinky sa môžu klienti tešiť tento rok?
Už teraz môžem sľúbiť, že tento rok v novinkách nezaostane. Predstavíme 24 nových domov, prehľadnejšie webové stránky. Špičková kvalita našich domov nám
umožní zaviesť program predlžujúci klientom záruku o 6 mesiacov. Naši ﬁnanční
analytici pripravujú nové perfektné programy ﬁnancovania. Celkom mimoriadnym a na trhu neobvyklým, bude atlas referenčných domov. Nový klient tak dostane možnosť vidieť viacero našich stavieb na vlastné oči. Zaujímavé budú tiež
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v predchádzajúcich rokoch. Nápady na rozvoj
nám našťastie nechýbajú. Naopak, máme stále
viac nápadov, ako byť lepšími.
Začiatok roka sa zdá byť pre Ekonomické
stavby skutočne úspešný. Ste spokojný?
Áno, som spokojným riaditeľom a netrpezlivým
zároveň. Prirodzene ma veľmi potešilo opätovné

VYSOKÁ MIERA INOVÁCIE, ETICKÉ CHOVANIE A POZITÍVNY PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOM
SÚ DÔVODY, PREČO SÚ EKONOMICKÉ STAVBY DRUHÝKRÁT ZA SEBOU VYHLÁSENÉ FIRMOU ROKA.
prístupom ku klientom sú dôvody, prečo sú Ekonomické stavby tiež za rok 2009
v Poľsku Firmou roka.
Na začiatku minulého roka ste povedal, že Ekonomické stavby nie sú
ešte na samom vrchole. Ste spokojný s vývojom ES v minulom roku?
Áno, nepochybne. Dúfam, že minulý rok každého presvedčil o veľkej tendencií

PETRA 2:
2: mesačná splátka v programe GÉNIUS 414,- €,
€,
dispozícia 5+1+G, úžitková plocha 144 m2.
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video prehliadky už dokončených domov.
Veľkým krokom pre Ekonomické stavby bude novo pripravovaný pozemkový servis. Klientom budeme vedieť ich pozemky nielen preﬁnancovať a preveriť, ale tiež
podľa zadania nájsť. A mnoho ďalších noviniek, ktoré teraz ešte neprezradím.
Referenčný atlas - čo to presne znamená?
Prinesieme atlas niekoľko našich domov rôznych typov v rôznych lokalitách
Slovenska a v Českej republike. Každý nový klient si môže pozrieť aké domy
staviame. Pri tejto príležitosti sa môže porozprávať s našimi bývalými klientmi
a vypočuť si, akú službu sme im priniesli. Každý tak dostane možnosť urobiť si
reálnu a neskreslenú predstavu o našich službách a ich kvalite.
V zozname pripravovaných noviniek ste spomenul tiež video prehliadky domov. Čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?
Video prehliadka je krátke odľahčené video predstavujúce naše rôzne domy.
Vďaka tomu si klient dokáže lepšie predstaviť celkový priestor a usporiadanie
domu. Je to vydarený a funkčný koncept, ktorý klientov určite nebude nudiť.
Môže tiež porovnávať domy, ktoré staviame v Čechách, v Poľsku a na Slovensku. Niekoľko takýchto video prezentácií už máme z Poľska a Čiech. Všetky veľmi
skoro predstavíme v našom bulletine a na nových webových stránkach www.
ekonomicke-stavby.sk
Rýchlosť rozvoja Vašej spoločnosti je skutočne obdivuhodná a počet
noviniek na každý rok ma vždy prekvapí...
Áno, novátorstvo je nepochybne jednou z popredných vlastností ES. Keď vidím
zoznam nápadov, ktoré mi kolegovia pre tento rok pripravili, je dvojnásobný ako

získanie titulu Firma roka. Toto si cením predovšetkým ako prestížne ocenenie o odmenu pre
všetkých ľudí ES. Tešia ma však tiež čisto praktické veci. Náš nový katalóg, ktorý každému môžem doporučiť. Klienti sa v ňom dobre orientujú
a s jeho úrovňou sú spokojní. Najväčšiu radosť
v posledných dňoch mám z výborného hodnotenia spokojnosti. Som riaditeľom spoločnosti plnej pracovitých ľudí. Dokazujú to predovšetkým
naši klienti, pre ktorých pracujeme, ktorí sú
spokojní a našu prácu hodnotia veľmi pozitívne.
Som teda naozaj spokojným riaditeľom. (mm)

Zaujímavé odkazy:
O losovaní domu zdarma sa dočítate
v bulletine na stránke:
http://www.rodinny-dom-chytro.sk/
O programe GÉNIUS sa dočítate v bulletine
na stránke:
http://www.rodinny-dom-zdarma.sk/
Nové stránky spoločnosti môžete pozrieť na
stránke www.ekonomicke-stavby.sk
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