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PPO Dema, s.r.o.

Spojili sme náš biznis. V prospech zákazníkov
Slovensku pôsobila až do júla 2015 pod názvom
PPO SK s.r.o. a v jej sortimente bolo možné nájsť
prepravné obaly pre najrôznejšie oblasti priemyslu.
Výrobnoobchodná spoločnosť DEMA Senica
a.s. pôsobila na slovenskom trhu už od roku 1991
ako konzorcium dvoch podnikateľov. V roku 1996
spustila firma aj montáž bicyklov a uviedla na trhu
novú značku DEMA, ktorá v súčasnosti expanduje
do 15 štátov sveta. O osem rokov neskôr zahájila
aj výrobu produktov pre automobilový priemysel.
Okrem vlastnej výroby a predaja zastupuje viaceré svetové značky na slovenskom, českom, ale
aj ďalších zahraničných trhoch, ako sú Maďarsko,
Slovinsko či Poľsko.

Výhodné spojenie na
oboch stranách
Akvizície v dnešnej dobe predstavujú bežnú
súčasť rastovej stratégie spoločností po celom
svete. Dôvodom je snaha o spoločné napredovanie, zvýšenie výroby a posilnenie vplyvu v poskytovaní komplexných riešení pre zákazníkov.
Za týmto účelom slovenská pobočka PPO SK s.
r. o. pred pár mesiacmi prevzala automobilovú
divíziu spoločnosti DEMA Senica a.s., ktorá je
tradične vo svojom odbore rešpektovanou
firmou. Novo vzniknutá spoločnosť nesie od
júla 2015 spoločný názov PPO Dema s.r.o. Už po
pár mesiacoch fungovania ukázala, že je vysoko
konkurencieschopná, flexibilná a inovatívna,
ale tiež schopná v krátkom čase reagovať na
nové výzvy, ktoré pred ňou ešte stoja.

Spoločná akvizícia je podľa slov riaditeľa spoločnosti PRO Dema s.r.o. Dušana Komáčka v súlade
s plánom okamžitého rozšírenia výrobných kapacít a zvýšenie podielu na európskom trhu. „Nová
spoločnosť prinesie zákazníkom v prvom rade
výhody plynúce z partnerstva so silnou materskou
spoločnosťou. Hlavným bonusom je rozšírenie
portfólia produktov, prístup k novým materiálom,
najmodernejším technológiám a výrobným postupom a v neposlednom rade výmena dlhoročných
skúseností profesionálov vo svojom odbore.“

Míľniky v histórii obidvoch
firiem
Akvizovaná spoločnosť PPO Dema s.r.o. vznikla
zlúčením dvojice firiem, ktoré na trhu pôsobia viac
ako dve desiatky rokov – PPO SK a DEMA Senica.
A aký je ich „firemný“ príbeh“?
Spoločnosť PPO GROUP CZ, s.r.o., bola založená
v roku 1994 pod názvom KP Market v českom
Znojme. V roku 1998 rozbehla aktivity v oblasti
návrhu a výroby baliacich, prepravných jednotiek
na expedíciu v automobilovom a technickom priemysle, kde sa po mnohých úspešných projektoch
zaradila medzi popredných dodávateľov. Zvyšujúci sa záujem o jej služby a výrobky ju priviedli
k rozhodnutiu rozšíriť aktivity aj slovenský trh. Na
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Spojenie výrobcu obalov PPO SK a výrobnoobchodnej firmy DEMA Senica, sa ukázalo ako výhodné
partnerstvo na oboch stranách. Prinieslo to nielen
nový – spoločný názov PPO Dema s.r.o. – ale aj širší
sortiment produktov, ľudský kapitál a posun do nových
odvetví. Ako tvrdí automotive manager PPO Dema
Peter Bulík, firma si touto akvizíciou upevnila miesto
na slovenskom aj európskom trhu a pod spoločným
názvom bude naďalej vyrábať produkty v najvyššej
kvalite. „Akvizíciou sa dosiahlo spojenie dvoch veľmi
silných hráčov v oblasti vývoja a výroby obalov pre
automobilový, strojársky priemysel a distribúciu, čo
vedie k neustálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb. Cieľom bolo jednoznačne posilniť pozíciu na trhu
a priniesť tradičnú kvalitu, know-how a manažment
materskej spoločnosti do novo vzniknutého podniku.“
Ako dodáva riaditeľ spoločnosti PPO Dema Dušan
Komáček, myšlienka o rozvoji biznisu, prípadne
spojenie s inou firmou, bola ovplyvnená faktom,
že dosiahli svoje maximum v rámci vývoja a výroby. „Tak ako každá spoločnosť, sme sa aj my
chceli niekam posunúť. Preto sme sa na základe
analýzy business plánu rozhodli spojiť so silným
partnerom, ktorým sa napokon stala spoločnosť
PPO SK, dcérska firma PPO GROUP CZ.“

Zvýšenie výrobných
kapacít a širší sortiment
Ak sa v dnešnej dobe dvaja silní hráči na trhu
spoja a za týmto spojením je reálny podnikateľský
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zámer, priaznivé výsledky sa prejavia takmer okamžite. Podobne tomu bolo aj v prípade PPO Dema
s.r.o., kde zamestnanci aj obchodní partneri firmy
už po krátkom čase pocítili rozšírenie kapacít výroby textilných fixácií a neustálu snahu o inovácie.
V rámci úspešnej akvizície firma získala aj prístup
k novým materiálom, technológiám i výrobným
postupom. Taktiež rozšírila portfólio produktov
o kartónplastové fixácie a boxy, penové fixácie
a CMP boxy vyrábané na mieru podľa požiadaviek
zákazníka. „Navýšili sme výrobné šijacie kapacity
takmer o 70 percent . V neposlednom rade sme
zaviedli do praxe nové technológie a výrobné postupy v zmysle príručky kvality materskej firmy PPO
GROUP CZ. Zároveň vieme operatívnejšie reagovať
na požiadavky v oblasti výroby kovových konštrukcií,“ vymenováva prínos akvizície Peter Bulík.

Náročné požiadavky
na kvalitu obalových
materiálov
Popri automobilovom priemysle a strojárstve
PPO DEMA dodáva obalové materiály aj pre potravinársky i elektrotechnických priemysel či logistické
odvetvia. V neposlednom rade je jej veľkým prínosom nová skúšobňa materiálov a kompletných
výrobkov, ktorá je situovaná v materskej spoločnosti
PPO GROUP CZ.
„Týmto krokom spoločnosť reaguje na neustále zvyšujúce sa požiadavky obalového trhu na
kvalitu. Skúšobňa je vybavená najmodernejšími
prístrojmi pre testovanie tlaku, ťahu, teploty, oderu,
simulácia transportu a podobne. Vďaka týmto
technológiám je firma schopná garantovať úžitkové
vlastnosti materiálov užívaných k výrobe boxov
a fixácií a ,samozrejme, vydať príslušný skúšobný
protokol,“ objasňuje Peter Bulík. Medzi ďalšie nemalé investície patrila v uplynulých mesiacoch aj
výstavba novej haly, administratívnych priestorov
a nového showroomu.

Ambiciózne vízie do
budúcnosti? Dlhodobý rast
Výrobný program PPO Dema s.r.o. tvorí v súčasnosti výroba rôznych druhov textilných obalov
v novozrekonštruovanej a rozšírenej šijacej dielni,
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plastových boxov či kovových vozíkov. V dnešnej
uponáhľanej dobe je priam až potrebné neustále
expandovať či už technologicky, obchodne alebo
výrobne. Jednoducho povedané: nestáť na mieste,
stále sa zlepšovať a rásť. „Máme pripravené ďalšie
podnikateľské zámery, ktorými by sme sa radi
k súčasným, ale aj potenciálnym zákazníkom priblížili ešte viac. Trh, čas a naši zákazníci nás motivujú
posúvať sa neustále dopredu,“ uzatvára Dušan
Komáček. Osobne verí, že spoločnosť bude aj naďalej expandovať. Spolu s bohatými skúsenosťami,
znalosťami trhu a know-how je spoločnosť PPO
Dema s.r.o. pripravená pokračovať v nastavenom
trende skvalitňovania služieb pre stávajúcich a nových zákazníkov.
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