Přichází k vám historicky první číslo firemního Zpravodaje !
Nápad vznikl již před několika lety a původní myšlenka byla dostat k
zaměstnancům informace o firmě – jak se ji vede, co nového se událo a co se
plánuje. Příchodem nového roku jsme se rozhodli tento nápad oživit a přinést
vám tak sumarizaci nejaktuálnějších informací z první ruky. Zpravodaj plánujeme
vydávat kvartálně, tj. 4x ročně a bezprostředně po vydání budou výtisky volně k
dispozici v prostorách vstupní haly u vrátnice. Zároveň bude každé vydání
uveřejněno na internetových stránkách www.altech.cz v sekci TISKOVINY.
Zatím berte toto číslo jenom jako pilotní program. Postupně budeme pilovat jak
grafiku, tak obsahovou část a uveřejňovat nové a zajímavé informace z prostředí
firmy, rozhovory s novými, či stávajícími zaměstnanci – no prostě, snažit se
podělit se s Vámi o to, co se děje ve všech koutech ALTECHU.

ROK ZMĚN – ROK DIGITALIZACE
Rok 2017 byl pro ALTECH i rokem výrazných změn. Začátkem roku začala firma
dlouhodobě plánovanou digitalizací. Díky Ing. Šlechtovi a jeho teamu se změny
začaly postupně implementovat ve všech oblastech firmy – počínajíc kapacitním
plánovaním výroby, přes vytváření plně automatizovaného zakládání zakázek na
obchodním oddělení až po zavedení moderních metod řízení výroby.
Změny byly zásadní obzvlášť pro oblast výroby a to i díky novému vedoucímu výroby
Ing. Hulckému. Nejenom, že se musel poměrně rychle zorientovat ve výrobních
procesech, ale také zabojovat o zavedení nových pravidel, které věříme budou do
budoucnosti velmi prospěšné nejenom pro výrobní oblast, obchodní oddělení a
konstrukci, ale také pro zlepšení vzájemné komunikace mezi odděleními napříč
firmou. To by se v konečném důsledku mělo odrazit ve zvýšené kvalitě výroby a také
zrychlení jednotlivých procesů výrobních zakázek.
Zabojovali jsme také na poli propagace a zlepšení vizuálu firmy. Nové webové
stránky a jejich provázání s internetovými kampaněmi, Facebookem a novým
designem byl nezbytný krok pro posílení ALTECHu v konkurenčním boji zejména na
domácím trhu. Setkáváme se vesměs s pozitivními reakcemi a tato zpětná vazba nás
utvrzuje v tom, že naše práce má smysl, i když – vždycky je prostor ke zlepšení.
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SLOVO
ŘEDITELE

Vážení přátelé,
Rok 2017 byl rokem významného výročí
založení firmy a také interních změn. Zároveň
to byl rok úspěšný, růstový a to nejenom v
ekonomických ukazatelích, ale i v růstu
nových trhů. Mám radost, že jsme zároveň
podpořili kooperace a úspěšně dokončili
výstavbu laserové haly i montáž nového
laseru.
V roce 2017 jsme prostřednictvím našeho
rakouského partnera realizovali množství
zajímavých projektů – od dodávky 50
nerezových plošin pro Čínu, přes oživení
ukrajinského trhu, až po tak exotické
destinace jakými jsou Faerské ostrovy,
Kostarika nebo Chile.
Hospodářský potenciál, kterým firma
disponuje, je v České republice v našem oboru
naprosto bezkonkurenční. Je investicí
nejenom do budoucnosti firmy, ale i do
kvalitní nabídky našim klientům.
Všem zaměstnancům firmy, našim klientům a
dodavatelům bych chtěl poděkovat za dobře
odvedenou práci a popřát vše nejlepší v roce
2018.
Ing. Antonín Machala
ředitel

Ročník I, vychází 4x ročně

Srovnání tržeb 2017 s rokem 2016
Rok 2017 byl pro ALTECH růstový a to i navzdory poklesu kurzu
EUR. Celkový nárůst prodeje oproti roku 2016 byl o téměř 5%
(tržby 472.167.348 Kč) a i nadále nejmarkantnější podíl prodeje
směřoval do zahraničí. Export tvořilo až 87% celkové produkce
naší firmy. Pro český trh sice nebyl rok 2017 tak úplně
optimistický, co bylo zapříčiněno vícero interními i externími
faktory. Nicméně, pro rok 2018 zůstáváme optimističtí a věříme,
že prodeje posledních let na českém trhu letos výrazně
překonáme. Navzdory všem okolnostem si ALTECH v silně
konkurenčním prostředí vede velmi dobře a i díky svým
zaměstnancům zůstává na špičce ve svém oboru. A to nejenom
v ČR, kde je největším českým výrobcem, ale také na
mezinárodním poli. Zvýšený zájem ze strany zahraničních
partnerů dokazuje, že si počínáme velmi dobře a v této strategii
bychom chtěli pokračovat i nadále.
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Srovnání prodeje vlastních výrobků 2017 s rokem 2016
2016 v ks

2017 v ks

%

rozdíl ks

rozdíl %

OMEGA

902

940

104,21%

38

4%

DELTA (vč. STRATOS)

1160

1184

102,07%

24

2%

ZP1, ZP2, ZP5

353

364

103,12%

11

3%

Z300

61

56

91,80%

-5

-8%

Z200

3

6

200,00%

3

100%

ALFA

704

906

128,69%

202

29%

DELFÍN

51

54

105,88%

3

6%

Roštové rampy

6

17

283,33%

11

183%

Nejvýraznější procentuální nárůst prodeje zaznamenaly v roce 2017 překvapivě roštové rampy a svislé plošiny Z200. Velmi
pozitivně také schodišťové sedačky ALFA a to o 29%. Dále pak bazénový zvedák Delfín a obzvlášť se těšíme stabilnímu nárůstu
prodeje šikmých plošin (DELTA, OMEGA, STRATOS), které i do dalších let zůstávají nosným výrobním programem firmy.

Jubileum
Firma ALTECH slavila v roce 2017 významné jubileum a to krásných 25 let od svého vzniku datovaného v roce 1992, přesněji v
dubnu. Den otevřených dveří se setkal s úspěchem, účast široké i odborné veřejnosti byla hojná a v dobrém nás překvapilo, kolik
příznivců ALTECH se v naší firmě sešlo. U této příležitosti jsme uspořádali nejenom večírek pro zaměstnance, ale také věrnostní
akci pro služebně nejstarší zaměstnance firmy v podobě zážitkového leteckého zájezdu do Chorvatska.

Výstavy, speciální akce a propagace v roce 2017
Dny mobility Praha, Rehaprotex Brno, Střípky mobility Plzeň, Život bez bariér Ostrava, Metrostav Handy Maraton..

Ocenění v roce 2017
- prestižní prvenství ve Zlínském kraji Ocenění Českých lídrů 2017
- krásné 59. místo v Českých 100 nejlepších 2017
- udělení Stříbrné pamětní medaile Senátu Ing. A. Machalovi

Výstavba showroomu a výcvikového centra

Horkou a očekávanou novinkou roku 2018 bude výstavba dlouhodobě plánovaného showroomu a výcvikového centra, které, pokud budou okolnosti hrát v
náš prospěch, budou dokončeny začátkem roku 2019. Stávající showroom již nesplňuje kritéria pro náležitou prezentaci našich produktů a tak jsme
nesmírně rádi, že se konečně schyluje k realizaci tohoto atraktivního projektu. Stavba bude dostatečně prostorná a vznikne tak několik nových kanceláří a
skladových prostor, co výrazně zlepší i logistiku v rámci firmy. Výcvikové středisko bude vybaveno v souladu s požadavky moderní firmy 21. století a bude
sloužit pro veškeré školící, prezentační a výcvikové aktivity nejenom pro zaměstnance, ale také pro externí a zahraniční zástupce. Taktéž započne výstavba
dvou nových výrobních hal včetně centrálních šaten, dále rekonstrukce haly 04 a zastřešení prostoru mezi lakovnou a halou 04. K elektroskladu zahájíme
dostavbu vertikálního skladu KARDEX.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OTIS Španělsko
Významná
životní jubilea:
Leden-Březen 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubal Vladimír - 19.1- 35 let
Hodák Štefan - 21.1 – 50 let
Komárek Květoslav - 1.2 – 50 let
Večerka Roman - 9.2 – 45 let
Honsová Lucie - 13.2 – 35 let
Šmít Bedřich - 14.2 -35 let
Polášek Petr - 15.2 – 45 let
Brhel Miroslav Ing. - 20.2 – 60 let
Paluříková Ivana - 24.2 – 50 let
Vanda Josef - 24.2- 30 let
Hána Michal - 9.3.1993 – 25 let
Čumíčková Šárka - 24.3 -25 let
Korvas Ivo – 16.3 - 50 let

Plošiny pro španělský OTIS
K exportně mimořádně důležitým okamžikům pro firmu ALTECH patřilo podepsání
smlouvy s firmou OTIS Španělsko o výhradních dodávkách šikmých schodišťových
plošin. OTIS Španělsko má své významné místo i na trzích v dalších zemích, jako je
např. Portugalsko či Maroko. Tímto má ALTECH šanci na další významný rozvoj
svých prodejních aktivit.

Plošiny na UKRAJINU
Opět jsme oživili spolupráci s ukrajinskou firmou Unicar. Výsledkem byla realizace 5
schodišťových plošin Omega na stanici Pjatichatki a objednávka na dalších 8 plošin,
které se budou realizovat v průběhu několika týdnů. Věříme, že je to dobrý začátek
pro dlouhodobou spolupráci
a nárůst realizací na obchodně atraktivním
ukrajinském trhu.

Plošiny do Číny
V roce 2017 jsme úspěšné zrealizovali rozsáhlou objednávku 50 nerezových plošin
určených pro čínský trh a doufáme, že ve spolupráci budeme i nadále pokračovat.

Podněty a návrhy
Chtěli bychom, aby se ALTECH stal místem, kde lidi baví a těší pracovat. Ale k tomu potřebujeme i Vaší pomoc. Budeme rádi za jakékoli návrhy,
podněty, či nápady ke zlepšení života ve firmě směrem k zaměstnancům. Ty prosím směřujte na marketing: altechobchod@altech.cz. Všem
přijatým a akceptovatelným se pak budeme věnovat








Největší český výrobce
Tradice výroby od roku 1992
Produkty na míru zákazníkovi
Prohlídka a cenová nabídka zdarma
Export do celého světa
Prodloužená záruka

NOVINKA 2017 – SP-STRATOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použití pro kratší dráhy
bateriový pohon se zpomalením v zatáčkách a zastávkách
lze instalovat bez stavebních úprav
možnost doplnění sklopné sedačky
na levou nebo pravou stranu schodiště
vnitřní i venkovní umístění
nízké náklady na montáž a údržbu
dálkové ovládání
instalace v interiéru i exteriéru
rychlá doba dodání
možnost výběru barvy (za příplatek) ze vzorníku RAL

V roce 2017 jsme zákazníkům představili absolutní novinku – šikmou schodišťovou plošinu SP-STRATOS. Dle pozitivních ohlasů z řad
profesionálů i široké veřejnosti má STRATOS opravdu co nabídnout. A není to pouze líbivý design, diskrétní a nenápadné provedení,
které zapadne do každého prostředí doma či venku, ale hlavně jeho vlastnosti a možnost přizpůsobení se požadavkům zákazníků.

SA-ALFA
V roce 2017 jsme zahájili výrobu schodišťových sedaček v nově
vybudované hale. Schodišťové sedačky jsou výborným
pomocníkem při překonávání schodišťových bariér zejména pro
seniory a proto věříme, že se oblast jejich uplatnění bude i
nadále rozšiřovat. ALFA i ostatní sedačky sice nejsou novým
produktem naší firmy, ale díky vytvoření nového a lepšího
zázemí pro jejich výrobu i podpoře ze strany marketingu se nám
podařilo zvýšit prodej tohoto segmentu oproti roku 2016 o
téměř 20%, u sedačky ALFA až o 29%. A to je v tak silném
konkurenčním prostředí krásný úspěch.
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Tiskové chyby vyhrazeny
Výtisk je neprodejný
Ročník I, vychází 4x ročně

V minulosti byla ředitelem naší společnosti vyhlášena akce „Každý zaměstnanec
obchodníkem“, na kterou zatím zareagovalo pouze minimum zaměstnanců. Přitom
je to škoda, protože pouhým tipem na potenciálního zákazníka lze získat
nezanedbatelnou provizi. Výše provize pro zaměstnance je 2 %. Pro představu - ze
svislé plošiny Z200 v ceně 500.000,-Kč je provize rovných 10.000,-Kč. Několik z Vás si
již na zajímavé provize z realizovaných případů přišlo, ostatní možná
této akci nevěřili nebo si třeba nespočítali, jakou provizi
mohou takto získat. Akce stále trvá, proto se zkuste
zamyslet nad svou rodinou, svými přáteli, známými,
spolužáky, či sousedy. Nemusí se přitom jednat pouze o
pomůcky pro vozíčkáře, ale i o některou jinou z námi
dodávaných pomůcek pro hůře chodící seniory,
například schodišťovou sedačku.

