1/ 2012

1(:6

6HULD
:L×FHMZDULDQWµZFLÇJQLNDWUDQVSRUWRZHJR
z wagonami Linde
1(:6

'HVLJQZL]XDOL]XMHWRĚVDPRąÉPDUNL/LQGH
ODWUR]ZLMDMÇFHJRVL×SDUWQHUVWZD
Linde MH i Porsche Engineering
Linde PARTNER

ę$%.$32/6.$

/RJLVW\NDXNñDGHPNUZLRQRąQ\PęDENL
Linde PARTNER

$*$7$0(%/(
5µĚQRURGQDRIHUWD

/,)(67</(

3$5$/271,$567:2
=SHUVSHNW\Z\W\VLÇFDPHWUµZQDG]LHPLÇ
TEMAT NUMERU

Design w produkcji
SU]HP\VñRZHM
Celem opracowywanych dzisiaj projektów technicznych nie jest tylko
LZ\ñÇF]QLHıXURGDİSURGXNWXDOHSU]HGHZV]\VWNLPMDNQDMEDUG]LHM
HIHNW\ZQHUHDOL]RZDQLH]DGDóSU]\MDNQDMPQLHMV]\PQDNñDG]LHHQHUJLL
]]DFKRZDQLHPQDMPQLHMV]HMV]NRGOLZRąFLąURGRZLVNXQDWXUDOQHPX

Kodeks etyczny dobrego sprzedawcy

28

PREZENTACJA PARTNERA | AGATA MEBLE

Różnorodna oferta
Salony AGATA MEBLE oferują wyroby ponad 150 krajowych oraz blisko 100
zagranicznych producentów. Klient znajdzie w sieci salonów AGATA MEBLE najlepsze
marki w atrakcyjnych cenach, np. takie jak: New Look, Gala Collezione, Etap Sofa,
Steinfoff, Meble Wójcik, Bydgoskie Meble, Meble Vox, Paged Meble, Helvetia
Furniture, Helvetia Meble, Begana, Viva. Dostępne w salonach meble produkowane
są z najwyższej jakości materiałów, będących gwarancją długoletniego,
satysfakcjonującego użytkowania.
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technikami wykonania pozwalają osiągnąć unikalne, ponadczasowe wzornictwo. Oferowane
meble tapicerowane zrobione są z wysokiej

O

Oferta salonów AGATA MEBLE to oferta w pełni
kompleksowa, która zadowoli gusta i potrzeby
najbardziej wymagających klientów. Wśród szerokiej gamy produktów klienci znajdą meble nowoczesne, stylizowane, czy kolonialne. Szlachetne
gatunki drewna, nienaganna precyzja obróbki
stolarskiej w połączeniu z najnowocześniejszymi

klasy obić tapicerskich, skór i materiałów
wykończeniowych. Komplety wypoczynkowe
gwarantują wygodę, pozwalają odpocząć po
całodziennym dniu pracy i zachęcają do zatopienia się w miękką skórę wypoczynku. Elegancki
styl i perfekcyjne wykończenie powodują,
że kolekcje doskonale pasują zarówno do
wnętrz stylowych jak i nowoczesnych aranżacji.
W salonach AGATA MEBLE każdy znajdzie coś dla
siebie: szeroka gama produktów pozwala w pełni
umeblować sypialnię, salon, jadalnię, pokój
dziecięcy, czy biuro. Meble z Agaty to również
funkcjonalność umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni, a różnorodna oferta cenowa
zapewni satysfakcjonujące zakupy.
AGATA MEBLE jest bezpośrednim importerem
mebli oraz artykułów dekoracyjnych, dlatego
może Państwu zagwarantować ogromny wybór
oraz niskie ceny. Dzięki nieprzerwanemu rozwojowi, a także ekspansji na rynkach zagranicznych, AGATA zawsze jako pierwsza pokazuje
nowości z każdego zakątka świata.
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NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
Żeby sprostać oczekiwaniom klientów AGATA MEBLE przeprowadza na bieżąco proces
weryfikacji dostawców oraz ciągłą kontrolę
jakości sprowadzanych produktów. Meble
oferowane przez sieć salonów produkowane
są z materiałów najwyższej jakości, posiadających wszystkie certyfikaty. Meble, zanim
zostaną wprowadzone do sprzedaży są testowane. Testy te pozwalają wdrażać stosowne
innowacje i udoskonalenia. Wszystkie salony
należące do sieci AGATA MEBLE charakteryzuje
elastyczność asortymentu, dopasowanego
do potrzeb klientów, oryginalność oferty
i wysoka jakość usług. Swoim klientom AGATA
oferuje nie tylko możliwość dokonywania
zakupów na raty, bezpłatny transport mebli
wraz z wniesieniem, ale także w trosce o czas
i komfort klientów AGATA oferuje profesjonalny montaż.
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SALONY
AGATA MEBLE
Salony AGATA MEBLE działają obecnie
w czternastu miastach Polski (Katowice,
Rybnik, Gliwice, Bielsko-Biała, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Szczecin, Opole, Kalisz,
Płock, Słupsk, Poznań, Warszawa: dwa
salony), zatrudniają ponad 1200 pracowników. Łączna powierzchnia wszystkich
salonów AGATA MEBLE w Polsce
to ponad 210 tys. m2.

A

AGATA MEBLE w KATOWICACH to salon o najdłuższej tradycji spośród placówek handlowych
sieci i źródło inspiracji w procesie jej rozwoju.
Oferta punktu handlowego ma charakter kompleksowy, co ma duże znaczenie dla klienta
urządzającego dom lub mieszkanie. Salon
cechuje bogaty wybór mebli najlepszych polskich i zagranicznych producentów, których
produkty wyróżnia unikatowe wzornictwo oraz
najwyższa jakość wykonania. Wybór wyeksponowanych mebli jest wynikiem wieloletniej
obserwacji i analizy potrzeb klientów. Podstawy
działania firmy to: oferowanie szerokiego wachlarza dobrej jakości asortymentu i umiejętności odpowiedniej jego aranżacji, dbałość
o markę, szerokie działania marketingowe oraz
aktywny kontakt z klientami. W Katowicach,
podobnie jak w innych salonach sieci AGATA
MEBLE, znajduje się szeroka gama artykułów
dekoracyjnych. Dostępne są też usługi bezpłatnego dowozu zakupionych mebli wraz
z wniesieniem, sprzedaży ratalnej oraz montażu wybranych modeli. Salony meblowe AGATA
oferują produkty kilkuset polskich i zagranicznych producentów mebli.
WROCŁAWSKI salon Agaty otwarty został we
wrześniu 2006 r. Obiekt ma powierzchnię 11 tys.m2
i wchodzi w skład jednego z największych
w Europie centrum Auchan, znajduje się także
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Handlowego
Bielany. Salon wyróżnia się ciekawą bryłą, łączącą funkcjonalność oraz obowiązujące trendy
architektoniczne nowoczesnych obiektów handlowych. Jak wszystkie salony należące do sieci
AGATA MEBLE, wrocławską placówkę charakteryzuje elastyczność asortymentu, dopasowanego
do potrzeb klientów, oryginalność oferty i wysoka
jakość usług. Duża powierzchnia salonu umożliwia ekspozycję mebli i artykułów do aranżacji
wnętrz. Podobnie jak inne sklepy sieci, wrocławski salon proponuje pełny zakres usług dodatkowych, jak: sprzedaż ratalna, bezpłatny dowóz
wraz z wniesieniem mebli do klienta oraz montaż.

Salon AGATA MEBLE przy Al. Krakowskiej 61
w WARSZAWIE to największy w Polsce salon
meblowy tej sieci. Zlokalizowany jest w Centrum Handlowym CK 61 (dawne Centrum Krakowska). Dzięki dużej przestrzeni (powierzch-

zlokalizowanej na dwóch poziomach, na których
znajduje się ponad 250 aranżacji meblowych.
Dużym atutem jest butik z dekoracjami, ceramiką użytkową, tekstyliami, elementami aranżacyjnymi, zajmujący ponad 1 tyś. m2. Salon

nia sprzedażowa – 22 tys. m2) warszawska
AGATA prezentuje pełny przekrój oferty rynkowej. Nawet do 50% oferty stanowią meble,
które są dostępne tylko w Agacie. Magazyn
o powierzchni 10 tys. m2 umożliwia bieżące
uzupełnianie asortymentu tak, aby skrócić do
niezbędnego minimum czas oczekiwania na
zamówione meble. Uzupełnieniem oferty salonu jest zestaw usług: bezpłatny dowóz mebli
(w wyznaczonym obszarze) wraz z wniesieniem, sprzedaż ratalna oraz montaż wybranych

mieści się obok dobrze znanego mieszkańcom
hipermarketu TESCO, znajdującego się przy ulicy
Pojezierskiej, tuż przy „łódzkiej obwodnicy”
tj. Al. Włókniarzy.

modeli. Warszawska AGATA pozwala każdemu
wybrać meble, które zaspokoją indywidualne
pragnienia estetyki i funkcjonalności.

Salon Meblowy „AGATA” na Targówku w WARSZAWIE stanowi część Parku Handlowego
Targówek, gdzie znajduje się blisko 20 sklepów
meblowych, a także hipermarket Real, salon
Media Markt, salon Electroworld, Praktiker, a także
Leroy Merlin. Atrakcyjne położenie, kompetentna
obsługa, świadczone usługi takie jak: gratisowy
transport, darmowy montaż wybranych mebli,
dostępność systemów ratalnych sprawia, że AGATA
zyskuje nowych klientów.

Łódzki salon AGATA MEBLE to oferta w pełni
kompleksowa, która zadowoli gusta i potrzeby
najbardziej wymagających klientów. Dostępne
w Agacie wyroby polskich producentów, wykonane z najwyżej jakości materiałów meblarskich, będących gwarancją długoletniego,
satysfakcjonującego użytkowania mebli. Uzupełnieniem oferty mebli krajowych są meble
importowane, wykonane z litego drewna. Wśród
szerokiej gamy produktów klienci znajdą meble
nowoczesne, stylizowane i kolonialne, wiele
z nich to produkty dostępne tylko w Sieci AGATA
MEBLE. Oferowane meble tapicerowane wykonywane są z wysokiej klasy obić tapicerskich,
a także z najwyższej jakości skór i materiałów
wykończeniowych. Do dyspozycji klientów jest
ponad 13 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej,
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Salon Meblowy „AGATA” w GDAŃSKU zlokalizowany jest w Parku Handlowym MATARNIA. Salon
ten jest najmniejszym ze sklepów AGATY MEBLE.
Mimo to udało się tu zgromadzić kolekcje mebli nowoczesnych, wyszukanych, których forma
uatrakcyjni wystrój każdego wnętrza.

Sieć salonów meblowych AGATA powiększyła
się o RYBNICKĄ „Agatę” jesienią 2005 roku.
Powierzchnia salonu liczy 12340,55 m2. Duża
przestrzeń pozwala na ekspozycję pełnego
przekroju oferty rynkowej dla klienta zarówno
o bardziej i mniej zasobnym portfelu. Niewątpliwym atutem sklepu jest jego lokalizacja. Salon
meblowy „AGATA” mieści się przy ulicy Żorskiej
56, w sąsiedztwie hipermarketów Tesco, Media
Markt, Obi oraz samoobsługowej hurtowni dla
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przedsiębiorców Makro Cash and Carry. Ciekawa
bryła salonu łączy w sobie funkcjonalność z obowiązującymi trendami architektury nowoczesnych obiektów handlowych. W marcu 2008 roku

salonu przy ul. Partyzantów. Ponad 200 aranżacji
meblowych z pewnością może pomóc dokonać
wyboru i być źródłem inspiracji dla klientów. Dużym atutem salonu jest zapewnienie klientowi

tów. Meble oferowane przez sieć salonów produkowane są z materiałów najwyższej jakości,
posiadających wszystkie certyfikaty. Meble zanim zostaną wprowadzone do sprzedaży są te-

w salonie meblowym „AGATA” w Rybniku otwarty
został butik (powierzchnia 500 m2) z artykułami
dekoracyjnymi, kuchennymi oraz elementami
wyposażenia wnętrz sygnowanymi marką AGATA
BOUTIQUE.

możliwości porównania w jednym miejscu mebli
ze wszystkich grup cenowych. Nie zawsze to co
najdroższe jest najbardziej atrakcyjne dla klienta.

stowane. Testy te pozwalają wdrażać stosowne
innowacje i udoskonalenia.

Trzeci w kolejności oddania do użytku klientom salon spółki KPM „AGATA” S.A. funkcjonuje
od jesieni 2003 roku i mieści się w GLIWICACH
przy ulicy Pszczyńskiej 215. Powierzchnia użytkowa gliwickiego centrum wynosi 11394,64
m2, natomiast powierzchnia magazynowa liczy

Salon AGATA MEBLE przy ul. Struga w SZCZECINIE to największy salon meblowy na Pomorzu
Zachodnim. Dzięki dużej przestrzeni (powierzchnia sprzedażowa – 13 tys. m2) szczecińska AGATA
prezentuje pełny przekrój oferty rynkowej. Duża
część salonu przeznaczona jest na ekspozycję artykułów dekoracyjnych. Magazyn o powierzchni
4 tys. m2 umożliwia bieżące uzupełnianie asorty-

33

Salon AGATA MEBLE w KALISZU do użytku klientów
został oddany we wrześniu 2009 r. Powierzchnia
użytkowa kaliskiego centrum wynosi blisko 8000
m2. Blisko 100 aranżacji meblowych z pewnością
może pomóc dokonać wyboru i być źródłem inspiracji dla klientów. Dużym atutem salonu jest
zapewnienie klientowi możliwości porównania
w jednym miejscu mebli ze wszystkich grup cenowych. Szeroka gama artykułów dekoracyjnych
pozwoli na kompleksową aranżację każdego
wnętrza.
W POZNANIU znajduje się drugi co do wielkości
salon sieci salonów AGATA MEBLE. Jednocześnie
jest to pierwszy salon sieci w Poznaniu. Klienci
znajdą w nim nie tylko meble z każdego zakątka
świata, ale także zastaną przemiłą atmosferę,
profesjonalną obsługę, która z pewnością pomoże
w urządzaniu swojego wymarzonego domu czy
mieszkania. Oprócz zakupów mebli, klienci będą
mieli możliwość zamówienia również kuchni
czy kupna artykułów dekoracyjnych. Do dyspozycji klientów zostało oddanych 17 000 m2 powierzchni ekspozycyjnej. Ponad 200 aranżacji
meblowych z pewnością może pomóc dokonać
wyboru i być źródłem inspiracji dla klientów. Dużym atutem salonu jest zapewnienie klientowi
możliwości porównania w jednym miejscu mebli
ze wszystkich grup cenowych. Nie zawsze to co
najdroższe jest najbardziej atrakcyjne dla klienta.

2859 m2. Gliwicka „AGATA” to nowoczesny obiekt
handlowy sieci, którego powierzchnia pozwala
na wyeksponowanie szerokiej gamy mebli zarówno polskich jak zagranicznych producentów.
Na ekspozycję elementów wyposażenia wnętrz
oraz artykułów dekoracyjnych przeznaczono
800 m2 w nowo otwartym butiku (czerwiec 2008).
Szeroka gama artykułów dekoracyjnych pozwoli
na kompleksową aranżację każdego wnętrza.
„AGATA” w BIELSKU jest jednym z najstarszych
sklepów sieci salonów meblowych. W 2011 roku.
Salon został przeniesiony z ul. Partyzantów na Al.
Gen. Andersa 551 (obok MAKRO). Nowa lokalizacja pozwaliła na wyeksponowanie całej oferty
sieci salonów AGATA MEBLE (w tym wszystkich
nowości). Oprócz zakupów mebli, klienci mają
możliwość zamówienia również kuchni czy kupna
artykułów dekoracyjnych. Salon liczy 12 000 m2
powierzchni ekspozycyjnej. To powierzchnia
3 razy większa niż wcześniejsza lokalizacja

mentu tak, aby skrócić do niezbędnego minimum
czas oczekiwania na zamówione meble. Uzupełnieniem oferty salonu jest zestaw usług: bezpłatny dowóz mebli (w wyznaczonym obszarze) wraz
z wniesieniem, sprzedaż ratalna oraz montaż
wybranych modeli. Szczecińska AGATA pozwala
każdemu wybrać meble, które zaspokoją indywidualne pragnienia estetyki i funkcjonalności.
Salon AGATA MEBLE w OPOLU to jedenasty salon
w sieci oddany do użytku klientów w czerwcu
2009 roku. Niewątpliwym atutem sklepu jest jego
lokalizacja. Salon meblowy „AGATA” zlokalizowany jest w Parku Handlowym Karolinka, w sąsiedztwie marketów: Electro World, Leroy Merlin, Real. Całkowita powierzchnia Salonu AGATA
MEBLE wynosi 8 tys. m2, na których znajduje
się blisko 140 aranżacji wnętrz. Żeby sprostać
oczekiwaniom klientów AGATA przeprowadza
na bieżąco proces weryfikacji dostawców oraz
ciągłą kontrolę jakości sprowadzanych produk-
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MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
Dynamiczny rozwój firmy wymusił opracowanie nowej koncepcji składowania mebli
w magazynach handlowych. Tam gdzie to
tylko możliwe odchodzimy od magazynów
wielokondygnacyjnych i składowania blokowego na rzecz magazynów wysokiego składu
wyposażonych w regały rzędowe i wózki wysokiego składu, typu reach truck lub
VNA. Zawsze staramy się w elastyczny
sposób dostosować projekt magazynu
do możliwości jakie daje nam obiekt,
a gdy tylko jest taka możliwość włączamy
się w prace nad projektem samego budynku.
Duża różnorodność towarów, jakie trafiają do
magazynów handlowych sprawia, że zaprojektowanie magazynu wolnego od kompromisu często nie jest proste. W przypadku mebli,
duże gabaryty paczek/brył, nieregularność ich
kształtów i podatność na uszkodzenia sprawiają, że, zastosowanie standardowych rozwiązań

Opracował: Marek Skiba
Menadżer ds. Logistyki
AGATA MEBLE
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sprawdzonych w innych branżach nie zawsze
jest możliwe. Wiele problemów rodzi już wybór
optymalnego nośnika który mógłby być wykorzystany w całym łańcuchu dostaw. W naszych magazynach stosujemy zarówno corletty
meblowe jak i zaprojektowane dla nas palety
drewniane.
W bieżącym roku koncentrujemy się na wdrożeniu nowoczesnego systemu ERP/WMS
który ma nam między innymi ułatwić sterowanie pracą naszych magazynów. Dużą wagę
przywiązujemy tutaj do identyfikacji miejsca
składowania oraz identyfikacji samego towaru.
Wprowadzamy między innymi kody kreskowe
każdej trafiającej do magazynu paczki. Liczymy
na to, że pozwoli nam to na minimalizację,
błędów kompletacji oraz skrócenia jej czasu.
Staramy się także zacieśniać współpracę
z naszymi dostawcami tak, aby towar do klienta
docierał szybko i w dobrej jakości.

AGATA MEBLE | PREZENTACJA PARTNERA

Historia współpracy
pomiędzy AGATA MEBLE
i Linde Material Handling Polska
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naszymi firmami układa się bardzo dobrze,
a ciągła optymalizacja magazynów przyczynia się do wzrostu sprzedaży oferowanych
produktów i umocnienia pozycji AGATA
MEBLE na „rynku meblowym”.

Wybór dostawcy
Współpraca z AGATA MEBLE miała swój początek w roku 2008. Zarząd spółki postanowił
wdrożyć zadanie optymalizacji logistyki we
wszystkich magazynach. Na wiosnę 2008
roku Klient skontaktował się z nami w celu
umówienia pierwszego spotkania, na którym
mieliśmy przyjemność omówić kwestię
dotyczące logistyki magazynowej. Pierwszymi
magazynami, do których były przewidziane
elektryczne wózki widłowe, były magazyny
w Katowicach, Gliwicach i Czeladzi.
W pierwszym etapie rozmów najważniejszym
elementem było dopasowanie specyfikacji
wózków widłowych do projektów regałowych
w poszczególnych magazynach. Podczas
doboru maszyn bardzo ważnymi argumentami
przemawiającymi na korzyść wózków LINDE,
były: bezpieczeństwo, mała awaryjność,
szybkość reakcji serwisu i wielozadaniowość
wózków. Po skrupulatnym doborze maszyn
nadszedł czas na wybór dostawcy wózków

Partnerstwo
Dziś jesteśmy wieloletnimi partnerami,
którzy doskonale się wzajemnie znają
i wspólnie osiągają zamierzone cele. Historia
współpracy pomiędzy LINDE a AGATA MEBLE
wciąż trawa. Obecnie pracujemy nad kolejnymi projektami magazynów. Wciąż tworzymy nowe, bardziej efektywne rozwiązania.
To wszystko sprawia, iż na łamach kwartalnika Linde Partner chcieliśmy przedstawić
Państwu po krótce Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe AGATA MEBLE S.A., licząc,
iż również z Państwa firmami nasza
współpraca może być długoletnia i pełna
sukcesów!
Zespół Linde jak zawsze pozostaje do usług!

widłowych. Przed podjęciem decyzji Klient
zasięgnął opinii na temat wózków widłowych
LINDE u swoich dostawców i po otrzymaniu
zadowalających odpowiedzi rozpoczął współpracę właśnie z nami.

Kolejne projekty
Tuż po dostawie pierwszej partii wózków, przystąpiliśmy do rozmów o zaopatrzeniu kolejnych
magazynów na terenie całego kraju. W międzyczasie została podpisana także umowa serwisu
pełnozakresowego, która obejmuje wszystkie
wózki widłowe pracujące w magazynach
AGATA MEBLE. Nienaganna praca dostarczonych wózków oraz atrakcyjne stawki
serwisowe jak i profesjonalność oraz szybkość
działania serwisu zaważyły na decyzji o następnych zakupach. W kolejnym roku naszej
współpracy magazyny we Wrocławiu i Kaliszu
zostały wyposażone w wózki widłowe LINDE.
Ciągły wzrost sprzedaży produktów oferowanych przez AGATA MEBLE spowodował budowę kolejnych salonów meblowych, a co za
tym idzie, również magazynów. Z początkiem
2010 roku Klient kolejny raz zwrócił się do nas
z prośbą o przygotowanie oferty na wózki
do magazynów w Płocku, Łodzi i Wałbrzychu.
Do wymienionych magazynów nasze wózki
zostały dostarczone w 2010 oraz 2011 roku.
Ubiegły rok pokazał, iż współpraca pomiędzy
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