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Jak moøna oceniÊ sytuacjÍ przedsiÍ-

biorstw po po≥πczeniu dwÛch grup

zakupowych: El-Forum i Grupy Rondo.

Jakie by≥y zalety i wady tego przedsiÍ-

wziÍcia widziane z perspektywy czasu?

ñ Forum Rondo powsta≥o w wyniku po-
≥πczenia dwÛch grup zakupowych EL-Fo-
rum oraz Grupy Rondo. Obie sieci funk-
cjonowa≥y na doúÊ odmiennych zasadach
handlowych ñ musieliúmy wypracowaÊ
model satysfakcjonujπcy wszystkich. Dzi-
siaj z perspektywy tych minionych piÍciu
lat widzimy, øe nasz plan siÍ powiÛd≥.
Uda≥o siÍ zrealizowaÊ projekt, ktÛrego
w Polsce nie przeprowadzi≥ nikt inny. Po-
≥πczenie dwÛch konkurujπcych ze sobπ
podmiotÛw wymaga≥o wytÍøonej pracy
odpowiedniego czasu, atmosfery i dobrej
woli wszystkich udzia≥owcÛw oraz przede
wszystkim wiary, øe to przedsiÍwziÍcie
uda sie wprowadziÊ w øycie.

Po po≥πczeniu obrÛt wzrÛs≥ ponad dwu-
krotnie, w stosunku do ≥πcznych obrotÛw
przedsiÍbiorstw sprzed po≥πczenia. Zbliøa-
my siÍ powoli do 800 milionÛw rocznej
sprzedaøy. Niewπtpliwie wzros≥a nasza si-
≥a rynkowa. Sukcesem jest takøe brak we-
wnÍtrznych animozji ñ w zasadzie nikt juø
nie pamiÍta, kto wczeúniej naleøa≥ do Gru-
py Rondo, a kto do El-Forum. Jednym
z powodÛw takiego stanu rzeczy jest brak
wewnÍtrznego handlu pomiÍdzy udzia≥ow-
cami. Eliminuje to potencjalne ürÛd≥o wie-
lu napiÍÊ. Waønym elementem integrujπ-
cym sπ takøe wyjazdy szkoleniowe w≥aúci-
cieli firm ñ w ostatnich latach spotykali siÍ
oni m.in. w Portugali, Sycylii, Meksyku,
Turcji i Wietnamie.

Mamy wspÛlne, podstawowe cele: sku-
teczny i systematyczny rozwÛj naszych

firm, co stwarza moøliwoúÊ skutecznej
konkurencji na rynku i co w konsekwencji
powinno przynieúÊ uzyskanie godziwego
zysku.

Duøy nacisk k≥adziemy na budowanie
wizerunku sieci. Przede wszystkim jednak
staramy siÍ wytworzyÊ wúrÛd wszystkich
jej udzia≥owcÛw poczucie identyfikacji
i utoøsamiania siÍ z Forum-Rondo ñ nawet
kosztem rezygnacji z czÍúci toøsamoúci
w≥asnych firm na rzecz wspÛlnej marki.
Chcemy byÊ rozpoznawalni na rynku jako
spÛjna sieÊ sprzedaøy. Inwestujπc w pro-
mocjÍ wspÛlnej marki, budujemy si≥Í po-
szczegÛlnych hurtowni, ale teø i si≥a po-
szczegÛlnych hurtowni stanowi o sile ca≥ej
sieci.

Obecnie z perspektywy minionego cza-
su widaÊ, øe wdroøenie tego ambitnego
projektu powiod≥o siÍ. Na rynkach lokal-
nych jesteúmy samoistnym liderem ñ na-
sze punkty sprzedaøy majπ ugruntowanπ
i stabilnπ pozycjÍ, a firmy cz≥onkowskie
coraz skuteczniej konkurujπ i, co istotne,
wygrywajπ w duøych, ogÛlnopolskich
przetargach energetycznych.

Stanowimy najwiÍkszπ w Polsce sieÊ
hurtowni elektrycznych zrzeszajπcπ ponad
piÍÊdziesiπt firm cz≥onkowskich posiada-

jπcych w sumie 120 punktÛw sprzedaøo-
wych zlokalizowanych na terenie ca≥ego
kraju. Tak zorganizowana struktura sieci
i wypracowana w ostatnich latach strate-
gia konsolidacji handlu pozwala nam
stwierdziÊ, øe jesteúmy na rynku energe-
tycznym najlepszym partnerem handlo-
wym ñ nawet na czas kryzysu.

ñ Jakie sπ podstawowe zadania grupy

zakupowej Forum-Rondo wzglÍdem

swoich cz≥onkÛw?

ñ Naszym podstawowym zadaniem jest
koordynowanie dzia≥aÒ handlowych, mar-
ketingowych i innych wspierajπcych
sprzedaø w firmach zrzeszonych w PGE
Forum-Rondo w tym m.in. negocjowanie
umÛw handlowych, ktÛrych obecnie ma-
my zawartych ponad 100. Ustalamy wa-
runki sprzedaøowe, marketingowe, premie
pieniÍøne, dajemy dostÍp do towarÛw po
najlepszych cenach. Organizujemy trans-
port. Mamy umowy korporacyjne z firma-
mi spedycyjnymi, ubezpieczeniowymi, te-
lekomunikacyjnymi znacznie obniøajπce
koszty. Waønπ rolÍ odgrywa magazyn cen-
tralny, w ktÛrym znajdujπ siÍ zapasy pro-
duktÛw najbardziej atrakcyjnych z punktu
widzenia naszych udzia≥owcÛw. Jeøeli
ktoú dostaje zamÛwienie np. na dwie opra-
wy oúwietleniowe, otrzyma je z magazynu
w cenie takiej, jaka by≥aby aktualna przy
zamÛwieniu minimum kilkuset produk-
tÛw. Wszelkie zakupy dokonywane do ma-
gazynu centralnego sπ odrÍbnie negocjo-
wane i uzgadniane tak, aby nasi odbiorcy
mieli pewnoúÊ, øe zakupu dokonajπ na naj-
lepszych moøliwych warunkach. Pracuje-
my nad poprawπ logistyki tak, aby towar
zamÛwiony jednego dnia juø nastÍpnego
by≥ u zamawiajπcego.
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rocznej sprzedaøy



Obecnie planujemy zorganizowanie wy-
specjalizowanego magazynu kablowego,
ktÛry bÍdzie moøliwie szybko realizowa≥
zamÛwienia naszych partnerÛw. Urucho-
miliúmy teø, we wspÛ≥pracy z firmami ze-
wnÍtrznymi, us≥ugÍ polegajπcπ na moøli-
woúci sprawdzenia sytuacji finansowej
kontrahentÛw.

W centrali pracujπ 22 osoby, zdecydo-
wana wiÍkszoúÊ z wyøszym wykszta≥ce-
niem. Staramy siÍ wspieraÊ ich dπøenia do
podnoszenia kwalifikacji, kszta≥cenia siÍ,
organizujemy szkolenia. Wynegocjowanie
takiej iloúci umÛw, jakie zawiera corocznie
Forum Rondo wymaga naprawdÍ odpo-
wiednich umiejÍtnoúci.

NajwiÍkszπ si≥π i atutem ca≥ej naszej sie-
ci jest armia prawie 1200 pracownikÛw.
To grupa ludzi wykszta≥conych, kompe-
tentnych, przeszkolonych przez doradcÛw
technicznych naszych strategicznych do-
stawcÛw, a takøe przygotowanych mental-
nie do wykonywania codziennej pracy.
W ciπgu ostatnich lat przeszkoliliúmy po-
nad piÍciuset handlowcÛw pracujπcych
w naszej sieci sprzedaøy w zakresie tech-
nik skutecznej sprzedaøy. I to wed≥ug naj-
wyøszych kryteriÛw, przy pomocy trene-
rÛw z najwyøszej pÛ≥ki. Szkolenie takie
trwa przewaønie dwa dni i jest zakoÒczone
egzaminem. Kaødy uczestnik jest oceniany
indywidualnie. SkutecznoúÊ tego przedsiÍ-
wziÍcia jest bardzo wysoka i stanowi trud-
ny do przecenienia kapita≥ na przysz≥oúÊ.
Przynajmniej kilka razy w roku, uczestni-
czymy w szkoleniach organizowanych
przez naszych partnerÛw ñ strategicznych
dostawcÛw. Jesteúmy wÛwczas informo-
wani o zamiarach wprowadzenia na rynek
nowych produktÛw, zmianach technolo-
gicznych w istniejπcych produktach itd.

ñ Kto moøe zostaÊ nowym cz≥onkiem

grupy?

ñ Naszπ sieÊ charakteryzuje bardzo rÛw-
nomierne pokrycie terytorialne kraju jeúli
chodzi o oddzia≥y. Dzieje siÍ tak dlatego,
iø stosowaliúmy okreúlone warunki przyj-
mowania do sieci. Jednak prawdÍ mÛwiπc
w zasadzie juø nie przyjmujemy nowych
cz≥onkÛw. Obecnie ma≥o jest firm, ktÛre
spe≥niajπ nasze kryteria zarÛwno pod
wzglÍdem po≥oøenia geograficznego oraz
wielkoúci obrotu. Na pewno nie do≥πcza-
my nowych przedsiÍbiorstw w lokaliza-
cjach, w ktÛrych znajduje siÍ siedziba do-
tychczasowego udzia≥owca, z wyjπtkiem

moøe naprawdÍ duøych miast. Nie chcemy
tworzyÊ niepotrzebnej, wewnÍtrznej kon-
kurencji. Zastanawiamy siÍ nad powiÍk-
szeniem sieci jedynie w sytuacji, gdy pre-
tendujπca firma moøe nas wesprzeÊ
w dziedzinie, w ktÛrej jesteúmy s≥absi.
W ogÛle cechπ charakterystycznπ grupy
Forum Rondo jest duøa rÛønorodnoúÊ firm
wchodzπcych w jej sk≥ad. Mamy tu m.in.
przedsiÍbiorstwa prefabrykujπce rozdziel-
nice, posiadajπce w≥asne grupy wykonaw-
cze instalacji elektrycznych. W tej rÛøno-
rodnoúci tkwi duøa si≥a, ktÛrπ dostrzegajπ
nasi strategiczni partnerzy, tacy jak Phi-
lips, NKT, Tele-Fonika Kable, Schneider
Electric, Eaton.

ñ Co moøna powiedzieÊ o strukturze

Grupy, sprzedaøy zewnÍtrznej i we-

wnÍtrznej?

ñ Centrala Forum Rondo mieúci siÍ
w Morszkowie, tutaj jest magazyn central-
ny i z tego miejsca dokonujemy oko≥o 20%
sprzedaøy ñ wy≥πcznie dla naszych udzia-
≥owcÛw. Sama SpÛ≥ka nie jest nastawiona
na uzyskiwanie zysku, a przychody reali-
zowane sπ z wp≥at w≥aúcicieli. Celem jej
istnienia jest rola s≥uøebna ñ wy≥πcznie
wspomaganie dzia≥alnoúci udzia≥owcÛw.
W≥aúciciele firm zrzeszeni w naszej sieci
sπ úwiadomi, iø si≥a centrali jest rÛwnocze-
únie ich si≥π. 

Generalnie mamy dwa typy umÛw z do-
stawcami. W pierwszej podmiotami sπ Fo-
rum Rondo i dostawca produktÛw. W dru-
gim typie zakupy poszczegÛlnych udzia-
≥owcÛw sπ komasowane w jednπ umowÍ
ñ jest to tzw. umowa trÛjstronna. Trzeba tu
teø podkreúliÊ, øe poszczegÛlne hurtownie
z zasady pomiÍdzy sobπ nie handlujπ. Nie
ma wiÍc czegoú takiego, jak sprzedaø we-
wnÍtrzna.

ñ Obecnie na rynku elektrotechnicz-

nym widaÊ intensywnπ walkÍ cenowa.

Rynek jest bardzo konkurencyjny. Jak

to siÍ przek≥ada na poziom marø?

ñ Generalnie na ca≥ym rynku elektro-
technicznym poziom marø jest naprawdÍ
niski. Przyk≥adowo dla kabli i przewodÛw
wartoúci te osiπgajπ rzπd pÛ≥ procenta, jed-
nego procenta. Sztukπ teø jest sprzedaÊ
produkty o wysokiej cenie jednostkowej.
My stosujemy strategiÍ konsolidacji han-
dlu ñ musimy wykorzystywaÊ nasz poten-
cja≥ wybierajπc w poszczegÛlnych grupach
produktowych strategicznych partnerÛw.
Tego typu koncentracja jest rzeczπ podsta-
wowπ dla uzyskania satysfakcjonujπcego
wyniku.

ñ Prosi≥bym o ocenÍ sytuacji na rynku

elektrotechnicznym w roku bieøπcym

i prognozy na rok 2013.

ñ W 2011 roku osiπgnÍliúmy oko≥o 750
milionÛw z≥otych obrotu. Obecnie, w 2012
roku, liczymy na 5-10% wzrostu. W ciπgu
pierwszych trzech kwarta≥Ûw uda≥o siÍ
osiπgnπÊ 10-procentowy przyrost sprzeda-
øy. Ostatni kwarta≥ jest co prawda prze-
waønie najlepszy, jednak widzimy pewne
wyhamowanie dynamiki. Ale w ogÛlnym
rozrachunku nie bÍdzie üle. Staramy siÍ
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W nowej siedzibie
przedsiÍbiorstwa,
kosztem ponad 2,5 miliona z≥otych
zbudowano nowy budynek biurowy,
zmodernizowano magazyn,
utwardzono teren,
wstawiono nowe rega≥y magazynowe

Duøy nacisk k≥adziemy

na budowanie wizerunku sieci.

Przede wszystkim jednak staramy

siÍ wytworzyÊ wúrÛd wszystkich

jej udzia≥owcÛw poczucie

identyfikacji i utoøsamiania siÍ

z Forum-Rondo



zresztπ stosowaÊ mechanizmy napÍdzajπce
sprzedaø. Wprowadzamy nowy system in-
formatyczny pozwalajπcy np. poszczegÛl-
nym udzia≥owcom uzyskiwaÊ informacjÍ
o poziomie zapasÛw w magazynie central-
nym, sk≥adaÊ zamÛwienia, sprawdzaÊ ich
status i stopieÒ realizacji. Zamierzamy uru-
chomiÊ magazyn nierotÛw. Pozwoli on
nam na przerzucanie produktÛw nie cie-
szπcych siÍ zainteresowaniem w jednej lo-
kalizacji do miejsca, gdzie bÍdzie moøna
je sprzedaÊ. Uwolnimy w ten sposÛb duøe
zasoby gotÛwki. Z wiÍkszoúciπ najpowaø-
niejszych dostawcÛw mamy umowy gwa-
rantujπce wymianÍ towarÛw nierotujπcych. 

Rok 2013 bÍdzie prawdopodobnie okre-
sem rynkowej weryfikacji, a s≥absi byÊ
moøe odpadnπ. My, jako sieÊ posiadajπca
ponad 120 punktÛw sprzedaøy na terenie
ca≥ego kraju, jesteúmy bardzo dobrym
partnerem na czas os≥abienia koniunktury.
To czego nie moøna sprzedaÊ np. w GdaÒ-
sku moøe znaleüÊ nabywcÛw we Wroc≥a-
wiu czy Rzeszowie. To jest nasza si≥a. Ge-
neralnie grupy zakupowe majπ przed sobπ
bardzo dobre perspektywy, jednak warun-
kiem powodzenia jest maksymalna inte-
gracja firm-cz≥onkÛw, wydelegowanie
czÍúci swoich uprawnieÒ do centrali,
wspÛlne dzia≥anie.

ñ Stosunkowo niedawno mia≥o miej-

sce otwarcie nowej siedziby przedsiÍ-

biorstwa.

ñ Poniewaø Grupa rozros≥a siÍ i osiπgnÍ-
≥a powaøny rynkowy status, udzia≥owcy
podjÍli decyzjÍ o rozbudowie i moderniza-
cji siedziby.   ZwiÍkszyliúmy dwukrotnie
iloúÊ miejsc paletowych, wymieniono stro-
py, dach, zamontowaliúmy wymienniki
ciep≥a, poprawiliúmy termoizolacyjnoúÊ.
Obecnie budujemy magazyn kabli i prze-
wodÛw. Staramy siÍ jednak dzia≥aÊ racjo-
nalnie, dostosowujπc inwestycje do re-
aliÛw rynkowych. Pojawi≥o siÍ miejsce dla
nowych dostawcÛw i okazja do kolejnych
negocjacji umÛw handlowych. Generalnie
znacznie poprawiliúmy warunki pracy
i zwiÍkszyliúmy nasz potencja≥ handlowy.

ñ Jaka jest rola poszczegÛlnych grup

produktowych w obrocie firmy?

ñ Generalnie nie widaÊ w strukturze na-
szej sprzedaøy produktÛw dominujπcych.
Staramy siÍ, aby rozk≥ada≥o siÍ to w miarÍ
rÛwnomiernie, proporcjonalnie. Pilnujemy
tego, poniewaø jest to element bezpieczeÒ-
stwa finansowego. W zakresie wiedzy
o poszczegÛlnych asortymentach czerpie-
my z doúwiadczeÒ wszystkich naszych
hurtowni. Posiadamy np. wyspecjalizowa-
nπ komÛrkÍ w centrali, ktÛra zajmuje siÍ
tylko kablami i przewodami. Jej pracow-
nicy kontaktujπ siÍ z handlowcami przed-
siÍbiorstw naleøπcych do grupy, posiadajπ-
cych w≥asne magazyny kabli, i opierajπc
siÍ na ich informacjach dokonujπ kolej-
nych zakupÛw. Proces sk≥adania zamÛ-
wieÒ jest odpowiednio skoordynowany,
poprzedzony rozeznaniem potrzeb wúrÛd
udzia≥owcÛw. Nie chcemy dopuszczaÊ do
powstawania nadmiernych stanÛw maga-
zynowych.

ñ DziÍkujÍ za rozmowÍ.

Rozmawia≥ Jacek RÛøaÒski

ZdjÍcia: Tomasz Wawer

K r z y s z t o f  L i s o w s k i

33

33

Stanowimy najwiÍkszπ w Polsce sieÊ hurtowni elektrycznych zrzeszajπcπ ponad piÍÊdziesiπt firm cz≥onkowskich posiadajπcych w sumie 120 punktÛw
sprzedaøowych zlokalizowanych na terenie ca≥ego kraju ñ mÛwi Krzysztof Lisowski
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