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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Sambud-2 świętuje jubileusz 25-lecia!
W sobotę, 22 kwietnia 2017 r., Sambud-2 obchodził 25. rocznicę rozpoczęcia
działalności. Na uroczystościach pojawili się znamienici goście. Jubileusz firmy zbiegł
się z oddaniem do użytku nowej hali magazynowej.

P

odczas uroczystości jubileuszowych
w Krakowie nie zabrakło przedstawicieli
najważniejszych organizacji, których Sambud jest nie tylko członkiem, ale – jak
w przypadku Polskiej Unii Dystrybutorów
Stali – również założycielem. Warto podkreślić, że firma była również inicjatorem
powołania Unii Stalowej, do której dołączyła
w 2013 r. jako jeden z udziałowców.
Oprócz prezes PUDS Iwony Dybał i Grzegorza Kozienia, szefa Polskiej Unii Stalowej, zaproszenie na jubileuszowe wydarzenie przyjął
również prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak. – Z pewnością 22 kwietnia był dla naszej firmy doniosłym momentem m.in. za sprawą znakomitych
gości, którzy znaleźli czas, aby świętować z nami jubileusz – podkreśla dyrektor generalny
Sambud-2 Krzysztof Kuklicz. – Ich podzięko-
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wania za współpracę i zaangażowanie przyczynią się do jeszcze większej determinacji z naszej strony – zapewnił.
W trakcie uroczystości jeden ze wspólników, Krzysztof Stępak, przypomniał początki
firmy oraz niełatwe warunki, w których
przyszło działać pięciu wspólnikom, aby
po ponad dwóch dekadach nadal funkcjonować, tyle, że w rzeczywistości zupełnie
odmiennej od tamtych realiów. Sambud-2
przeszedł trudną drogę, ale przez lata jedno
się nie zmieniło. A mianowicie gotowość
do przeprowadzania zmian i umiejętność
przystosowania się do nich. Gdyby nie elastyczność i konsekwencja w realizacji
podjętych decyzji, firma nie mogłaby się rozwinąć i raczej nie przetrwałaby momentów
kryzysowych, podczas których ważyły się jej
losy.

Nie należy się zatem dziwić, że Sambud-2
został doceniony jako solidny partner biznesowy. Dowodem tego było wystąpienie Pana
Jana Wariana, który przypomniał początki
działalności firmy. Gościem specjalnym gali
jubileuszowej „Królowie stali” był sam zespół Kombii, który zadedykował naszej firmie utwór „Królowie życia”.
Sambud-2 miał jeszcze jeden powód
do świętowania. Jubileusz odbył się bowiem
w nowo wybudowanej hali, która będzie pełnić głównie funkcje logistyczne. Powiększenie
zamkniętej powierzchni magazynowej było
kolejnym ważnym krokiem w działalności firmy i na pewno przyczyni się do usprawnienia
gospodarki magazynowej i działalności logistycznej. – Wraz z wjazdami do hali oddaliśmy do użytku łącznie 30.966 mkw. powierzchni – dodaje Krzysztof Kuklicz. – Ta inwestycja usprawni naszą działalność oraz
wpłynie na poprawę jakości obsługi klientów,
która była bezpośrednią przyczyną decyzji
o budowie nowej hali – podsumowuje dyrektor generalny.
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