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Den otevøených dveøí v  BONASU
Naše minulá návštìva v BONASU byla ve znamení blížícího se jara

a zamìstnanci pøipravovali spoleènost na zaèátek sezony. Letos jsme
však skoèili rovnýma nohama ze zimy pøímo do léta, a tak jsme opìt
navštívili øeditele spoleènosti Radko Našince, abychom zjistili, jak
v BONASU takový obrat zvládli.

Pane øediteli, když jsme spolu
minule hovoøili, neèekal nikdo
z nás tak rychlou zmìnu poèasí.
Nezaskoèilo vás to tak trochu?

Nevím, jestli zaskoèilo je ten
správný výraz, spíš pøekvapilo, ale
pøíjemnì, jako ostatnì všechny, kdo
mají radìji sluníèko než sníh a mráz.
Máte však pravdu, že pro naše za-
mìstnance to bylo a ještì je nároèné
období.

V èem konkrétnì, øíkal jste, že
to byla pøíjemná zmìna?

To urèitì byla, ale nesmíte zapo-
mínat, že naše práce má výraznì se-
zónní charakter. Platí to díky naše-
mu sortimentu jak pro obchod, tak
zejména pro služby. Díky poèasí jsme
mìli mimoøádný nápor na výmìnu
pneumatik. Jarní sezóna pøezouvání
obvykle trvá delší dobu než zimní,
kdy napadne sníh a všichni se nahr-
nou do servisu. Letos to bylo stejné i
na jaøe a vyøizování zakázek  jsme
plánovali doslova na minuty. Ale
myslím, že vìtšina z nich situaci chá-
pala a byli s našimi službami spoko-
jeni.

Každý podnikatel je pøece ra-
dìji, když má zakázek nadbytek,
než když mu práce chybí... ?

Je to tak, ale nìkdy pak musíte

improvizovat, zamìstnancùm jde hla-
va kolem a to se pak nejsnáze dìlají
chyby. Náš problém je, že letos ve
stejnou dobu zaèala také rùst tráva a
teprve v té dobì zaèala vìtšina lidí
vozit sekaèky do servisu. A to - rok
co rok - nabízíme pøedsezónní opra-
vy v zimì s mimoøádnou slevou na
práci i náhradní díly.

V obchodu zaznamenáváte
stejný nápor?

Musíme se bavit zvláš� o prode-
ji zahradní techniky a zvláš� tech-
nice komunální. Hobby technika na
poèasí závislá je a èím pozvolnìjší
je zaèátek sezóny a èím déle trvá,
tím je to pro nás lepší. Nestìžuje-
me si však ani letos, protože jsme
opìt zaznamenali nárùst prodeje.
Ukazuje se, že si veøejnost na naši
prodejnu zahrádkáøských potøeb už
zvykla a oceòuje jak šíøku sorti-
mentu, tak velmi pøíznivé ceny.

A co profesionální technika,
projevuje se krize i u vás?

Na to se tìžko odpovídá. Od po-
èátku roku jsme sice také prodali
více strojù, než ve stejném období
loni, ale netroufl bych si mluvit o
nìjakých trendech. Mezi jednotli-
vými mìsíci jsou naprosto neèeka-
né rozdíly a je  samozøejmé, že se

krize nevyhne ani našemu oboru.
Stejnì jako jsou opatrní naši odbì-
ratelé, musíme být obezøetní i my a
obchodu musí naši obchodníci vì-
novat mnohem vìtší úsilí než døí-
ve.

Jaké prodejní aktivity máte
na mysli?

Od zaèátku roku jsme absolvo-
vali øadu pøedvádìcích akcí a vý-
stav jako byly veletrh URBIS
v Brnì, Den zemìdìlce v Kámenu

a další. Napøíklad na tento týden
opìt pøipravujeme „Dny otevøených
dveøí“ v BONASU, kdy ve ètvrtek
a v pátek budeme v prodejních pro-
storách v Sokolovské ulici pøedvá-
dìt profesionálùm naše traktory a
komunální stroje. V sobotu dopo-
ledne se k nám mohou pøijít podí-
vat i zájemci z øad veøejnosti. Rádi
se budeme vìnovat všem.

Dìkujeme za pozvání a rádi se
zúèastníme.                              -PI-

Komunální traktor Kubota øady B20 - B 1220 je novinkou letošní sezony.


