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Prvi medij podjetništva

Obstoječemu porta
dodali podsistem lu Tax-Fin-Lex smo
Eko-Lex, ki obsega
:
- vso zakonodajo SL
področja varovanjaO in EU s
okolja
- konkretne nasvete
v postopkih
- zneske, ki jih boste
prihranili
- svetovanje
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izkušnje
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Iz dobrega

v odlično

Za hiter uspeh v podjetništvu včasih zadostuje sreča, za dolgoročni uspeh pa je
treba zgraditi podjetje, ki bo odlično na vseh področjih delovanja. Kako je to uspelo
Franciju Pliberšku? Nenad Savič

S

loviti ameriški raziskovalec David
Birch je analiziral življenjski cikel
podjetij in jih razdelil na miške,
gazele in slone. Podjetja miške se hitro
rojevajo, vendar tudi vsak dan propadajo
in v sebi nimajo potenciala rasti, se pa izredno hitro prilagodijo potrebam trga ter
gospodarstvu zagotavljajo fleksibilnost.
Sloni so podjetja, ki so dosegla določen
obseg poslovanja in naprej rastejo le počasi ter gospodarstvu zagotavljajo stabilnost. Med gazele uvrščamo dinamična
podjetja, ki hitro rastejo tako po obsegu
prometa kakor po številu zaposlenih, se
bliskovito razvijajo in vedno držijo korak
prednosti pred konkurenco. Cilj dinamič-

nih podjetij ni preživeti, temveč uspeti.
Tako podjetje je tudi MIK, d.o.o., iz
Celja, ki se je začelo s proizvodnjo in prodajo PVC stavbnega pohištva ukvarjati
leta 1998, čeprav je bilo takrat na trgu že
160 konkurenčnih podjetij. V prvem letu
je z dvema zaposlenima ustvarilo približno 480.000 evrov, danes pa je v njem zaposlenih 192 ljudi, in v letu 2008 so imeli
za 22 in pol milijonov evrov prometa.
Direktor in lastnik podjetja, Franci
Pliberšek, si je vedno zastavljal zahtevne
cilje. Eden od teh je bil, da podjetje MIK
Celje postane najuspešnejše v Sloveniji na področju izdelave PVC okenskih
sistemov višjega kakovostnega razreda.

Vrednote iz MIK-ove
organizacijske kulture
(zaposleni ji pravijo »duh MIK-a«)
Skrb za samoizpopolnjevanje ter prenos znanja na sodelavce
Želeni načini obnašanja

Neželeni načini obnašanja

Pridobivamo nova znanja ter
izpopolnjujemo veščine in navade.

Ne dopuščamo samozadovoljstva –
vsak se mora stalno dokazovati.

Spodbujamo pozitiven odnos do vsega
in vseh.

Ne dopuščamo, da kdorkoli ne
opusti neželenih (motečih) navad in
odnosov.

Samoiniciativno si priskočimo na
pomoč, ko ocenimo, da je to potrebno.
Smo aktivni pri medsebojni izmenjavi
znanj, veščin in izkušenj.
Spodbujamo druge k prenosu znanj.
Spodbujamo osebno rast in razvoj.
Opozorimo na neželene (moteče)
»navade«.
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Ne dopuščamo blokad pri
sprejemanju novih znanj.
Ne odobravamo pasivnosti v skrbi za
lasten razvoj posameznika.

Poslovni kazalci zadnjih let kažejo, da
mu je to uspelo, saj podjetje po prihodkih od prodaje PVC okenskih sistemov
zaseda vodilno mesto, po velikosti tržnega deleža od prodaje vseh vrst okenskih
sistemov pa drugo mesto v panogi. MIK
je tudi prvo podjetje v Sloveniji, ki je celo
brez predhodno pridobljenega certifikata
kakovosti letos kandidiralo za pridobitev
evropskega priznanja odličnosti Recognize for Excellence.
Kako zgraditi uspešno podjetje? Splošni odgovor, da je treba biti ob pravem
času na pravem mestu, v tem primeru
ni pravi. Že zaradi tega, ker je Pliberšek
vstopil na trg, ko je bila na njem zbrana močna konkurenca. »Biti drugačen
in hkrati odličen v vsem, kar delaš, to je
zame pravi izziv«, pravi o svoji formuli celjski podjetnik. Od vsega začetka je
želel strankam ponuditi okna in njihovo
montažo na način, kot to ni počel noben
od konkurentov. Posledice takega razmišljanja najdemo v mnogih odločitvah
na strateškem in operativnem nivoju, ki
so podjetje MIK naredile sposobno konkurenčnega boja in prepoznavno v očeh
kupcev. Najpomembnejše odločitve so:

* Prodajna pozornost

Zaradi pozicioniranja na trgu kot
proizvajalca visokokakovostnih PVC
okenskih sistemov je podjetje v letu 2003
opustilo prodajo prek velikih trgovcev in
se odločilo za vzpostavitev lastne prodajne mreže. Ta mreža danes obsega osem
lastnih prodajnih salonov in pet franšiznih centrov, ki zagotavljajo pokritost
vse Slovenije. S tem so svojim strankam
zagotovili drugačno storitev. Okenskih
sistemov jim ne ponujajo več kot enega
izmed nujno potrebnih gradbenih elementov, temveč ga usposobljeni komerwww.podjetnik.si oktober 2009
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v Evropi, ki je v tej branži že leta 2000
uvedlo računalniško vodeno proizvodnjo. Proizvodnjo linijo so nato še enkrat
posodobili leta 2007, ko so se preselili v
nove upravne in proizvodne prostore v
Vojniku pri Celju. To jim je močno pomagalo, da so povprečni čas od naročila
do montaže z več kot osem tednov v letu
2003 skrajšali na povprečno manj kot tri
tedne v letu 2009. Njihovo linijo za izdelavo posebnih oblik oken zdaj najemajo
celo slovenski konkurenti.

* Organizacijska prilagodljivost

Ena od pogostih težav hitro rastočih
podjetij je v pravem trenutku prilagoditi sistem vodenja in upravljanja. Franci
Pliberšek je v MIK-u že leta 2003 postavil
voditeljsko strukturo, v kateri so bili poleg njega kot glavnega direktorja izvršni
direktor, trije direktorji področij ter 21
vodij strokovnih in organizacijskih področij; v nekaterih primerih so iste osebe
pokrivale več področij. Z rastjo podjetja
v zadnjih petih letih pa so posamezna
mesta začeli zasedati novi vodje in danes
je na 24 sistematiziranih vodilnih mestih
tudi 24 različnih oseb. Pomembno spremembo pa je naredil nedavno, ko je po
predhodni strateški preobrazbi podjetja
ocenil, da je primeren trenutek za zaposlitev drugega izvršnega direktorja, ki bo
prevzel operativne in organizacijske naloge, sam pa se bo še bolj posvetil strateškim odločitvam.

* Marketinška svežina

Nataša Müller

Za zagotavljanje prepoznavnosti na
zelo konkurenčnem trgu se je podjetje
že v preteklosti odločilo, da bo povsod,
kjer se bo pojavilo, naredilo prepoznavno razliko. Tako so pred leti v sklopu prireditvenega marketinga na MOS v Celju
na svoj razstavni prostor pripeljali bolid
formule 1 in si s tem zagotovili velik obisk
potencialnih kupcev. Prav tako so vsako
odprtje prodajnega salona ali franšize zaznamovali z zanimivimi gosti s slovenske
umetniške ali glasbene scene. Poleg tega

Franci Pliberšek: »Biti drugačen in hkrati odličen v vsem, kar delaš, to je zame
pravi izziv.«

cialisti ponudijo kot del zgodbe o ustvarjanju bivanjskega udobja, ki jo podkrepijo s podatki in dokazili o protihrupni
zmogljivosti, sposobnosti zmanjševanja
toplotnih izgub, o zmogljivostih prezračevanja, o barvni usklajenosti oken z zunanjim videzom objektov in notranjim
videzom prostorov in še z mnogimi pomembnimi podrobnostmi. Prav tako to
zgodbo podpira dejstvo, da so prodajni
saloni pravzaprav prave umetniške galerije, ki ustvarijo dodaten vtis na kupca.
Okna si namreč delijo prostor z različ2009 oktober www.podjetnik.si
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nimi umetniškimi deli, podobno kot v
našem domu, kjer si na različne načine
obogatimo bivanjski prostor.

* Tehnološka vrhunskost

Odzivnost in prilagodljivost na zahteve trga in vsakega posameznega kupca
so zagotovili z vrhunsko opremljenostjo
proizvodnih zmogljivosti. Skromnost ni
nikoli dober partner odličnosti, zato so
vedno in redno investirali v najsodobnejšo opremo ter prostore. Bili so prvo
podjetje v Jugovzhodni Evropi in četrto

V vsakem
sistemu
so luknje!
Obrni stran
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so vzpostavili korporacijski marketing
in se usmerili na promocijo blagovne
znamke MIK. V njem so predvsem poudarjali humanitarno noto podjetja (od
leta 2006 vsako leto povabijo in gostijo na
morju 100 otrok iz socialno šibkejših družin), športno noto podjetja (so pokrovitelji vrhunskega športa), ki so jo povezali
tudi s TV-oglasi z znanim rokometašem
Kokšarovim, ter kulturno-umetniško
noto podjetja, saj so do zdaj v svojih salonih organizirali več kot 70 umetniških
razstav, nekaj s priznanimi in nekaj s še
neuveljavljenimi umetniki.

* Karizmatično vodenje

stvo MIK-a že v sredini leta 2008 zavedalo
prvih signalov slabljenja konjunkture slovenskega gospodarstva. Zato so se pravočasno lotili izdelave novega poslovnega
modela. Mnoga podjetja oslabijo ali celo
propadejo, ker se vodstva ujamejo v past
aktivne inercije. Aktivna inercija pomeni,
da vodstvo aktivno vztraja pri preteklih
načinih delovanja, ki so sicer zagotovili
današnji uspeh, vendar praviloma niso
več ustrezni zaradi sprememb, ki so se
medtem že zgodile v okolju.
Vodstvo MIK-a je v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz podjetja 5KMC v
odgovor na zaostrene razmere izdelalo
poslovni model, s katerim se nameravajo
izogniti pasti aktivne inercije ter načrtujejo svojo zgodbo o uspehu nadaljevati
ter tudi mednarodno promovirati svojo
odličnost. Z modelom so vizualizirali 19
vsebinskih, med seboj povezanih področij, ki so za MIK najpomembnejša za
doseganje želenega uspeha bodočega
poslovanja. Vsako vsebinsko področje je
okvir za aktivnosti, ki pomembno prispevajo k doseganju uspeha, ter hkrati filter
za izločanje aktivnosti, ki niso prioritetne.
Aktivnosti koordinira režiser področja.

Poslovne cilje z vidika prodaje so v
preteklih letih tako hitro dosegali in presegali, da postavljanje podrobnih ciljev in
načrtov za razvoj podpornih sistemov ni
bilo potrebno in je pravzaprav pomenilo
oviro. To oviro so v veliki meri zaobšli s
karizmatičnostjo direktorja, ki je s svojo
energijo, idejami, strokovnostjo ter entuziazmom usmerjal in navduševal sodelavce ter v vsakodnevnih komunikacijah
odločilno vplival na razmišljanje in ustrezno delovanje zaposlenih. Direktor podjetja je poosebljal neformalno opredeljene vrednote podjetja, ki so jih imenovali
»duh MIK-a«. Nedavno so »duh MIK-a«
ujeli in ga zapisali v obliki petih sklopov
vrednot in za vsak sklop določili želene in
neželene načine obnašanja ter delovanja
vseh zaposlenih. Sklopi vrednot so naslednji:
- poštenost, odkritost in korektnost,
- partnerstvo, profesionalizem in
strokovnost,
- medsebojno spoštovanje in skrb za
sodelavce,
- spodbujanje ustvarjalnih prispevkov vsakega zaposlenega,
- skrb za samoizpopolnjevanje in prenos znanja na sodelavce.

Kako povečati prodajo

V recesiji
je čas za spremembe

Tako je na primer vsebinsko področje
»Razvijamo monterske in franšizne ekipe« pomembno za podjetje, ker zaradi
nihanja naročil zagotavlja večjo prilagodljivost na spremembe na trgu, istočasno
pa pogodbeni monterji pomembno vplivajo na celoten vtis kupca glede nakupne
izkušnje pri MIK-u. Čeprav je bil sistem
sodelovanja s pogodbenimi monterji že
razvit, so med razvojem modela zaznali,
da imajo nekateri njihovi, sicer strokovno
podkovani monterji kombije za prevoz
oken, ki so spominjali bolj na tovornjak
iz filma »Ko to tamo pjeva«, kot pa na
prevozna sredstva profesionalnih MIKovih monterjev. Režiser tega področja se
je odločil, da bo preuredil sistem nagrajevanja monterjev, in z izbrano ekipo je
določil parametre, ki vplivajo na njihovo

Kljub odličnim rezultatom se je vod-
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nagrado. Med ocenjevalne parametre
so med drugim vključili urejenost vozil
in opreme. Nov sistem nagrajevanja je
monterske ekipe spodbudil in jim omogočil zamenjavo starih kombijev, ki so jih
lahko plačevali na podlagi višje nagrade,
če so izpolnili zahtevane kriterije nagrajevanja.
Naslednji zanimiv primer je povezan
z vsebinskim področjem »Povečujemo
prihodke« ki je v času krize še posebej
pomemben. Sad dejavnosti, povezane s
tem področjem, je bila akcija »Okno veselja«, s katero so spodbudili vse zaposlene, da se aktivno vključijo v pridobivanje
novih strank. To je še posebej pomembno v času krize, kajti velika razlika je, če
stranke pridobiva 25 komercialistov ali
192 zaposlenih. Danes zaposleni z zanimanjem opazujejo svoje prodajne dosežke na velikem zaslonu v jedilnici, kjer je
vsakodnevno prikazana uspešnost vsakega posameznika, in ugotavljajo, da so
letos že 12 odstotkov vseh naročil pridobili prav v okviru te akcije.

Kako kupec prispeva
k čistejšemu okolju

Prav tako zanimiv je tretji primer,
povezan s strateškim področjem »Zagotavljamo celovito podporo strankam«.
Skladno z vizijo podjetja, da bo postalo
vodilni proizvajalec in ponudnik investicijskih, estetskih in energetskih rešitev za
posodobitve in nove zasteklitve objektov
v Jugovzhodni Evropi, je podjetje uvedlo
energetsko svetovanje. Danes je vsaka
ponudba opremljena z izračunom prihrankov in tudi s posrednim prihrankom
izpustov ogljikovega dioksida v ozračje.
Kupci lahko ugotovijo, koliko dolgoročno prihranijo pri energiji za ogrevanje z
nakupom dobrih oken. Hipotetičen izračun za obdobje 2003–2008 pokaže, da
se je zaradi okenskih sistemov podjetja
MIK in njihovih tehničnih lastnosti poraba energije v Sloveniji v celoti zmanjšala
za približno 10.595.000 litrov kurilnega
olja (ali ustrezne količine ekvivalentnega energenta). Hkrati je menjava starih
oken oziroma vgradnja novih v šestih
letih prispevala k še dodatno zmanjšani
onesnaženosti z ogljikovim dioksidom za
26.604.000 kilogramov.
Za vsakim področjem v poslovnem
modelu tako že stoji zanimiva zgodba
in vse skupaj podpirajo uresničevanje
temeljnega poslanstva podjetja MIK, to
je »Za vas spreminjamo pogled na življenje«. Vsako tako področje pa pomembno
prispeva k nadaljnji rasti podjetja. ■

Revija Podjetnik in radio HIT vsako sredo ob 11.40
pripravljata pregled vsebine in zanimivih člankov
aktualne številke Podjetnika.
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