LOKALNY
Tak, jak pisaliśmy przed tygodniem, strona „13”
poświęcona jest lokalnej sferze gospodarczej. W
dzisiejszym wydaniu mamy przyjemność zaprezentować Budocentrum Ostróda – firmę z branży
budowlanej. O trudne początki działalności, oraz
jej rodzinny charakter zapytaliśmy Barbarę Korzus
– współzarządzającą rodzinnym biznesem.

- Proszę opowiedzieć o początkach Waszej
działalności.
- Początki działalności firmy Budocentrum Ostróda
sięgają dokładnie 21 lat wstecz. Pomysłodawcą i
realizatorem wcielenia w życie tego przedsięwzięcia był mój tata – Krystian Korzus. Firma posiadała wówczas tą samą lokalizację – mieściła się w
byłych magazynach tzw. „centrali nasiennej”.
Starsi mieszkańcy miasta mogą jeszcze pamiętać
sąsiedni bar „Słoneczko”.

- Początki byłe niezwykle trudne, ale nie poddaliście się...
- Ciężko wyobrazić sobie skład budowlany bez
wózka widłowego, albo bez samochodu ciężarowego. Jednak rzeczywiście tak było. Z czasem pojawił się samochód dostawczy oraz auto marki
Star, o którym tata mawiał, że powinniśmy się do
niego zwracać tytułem „Panie Starze”. Wszak był
starszy zarówno ode mnie, jak i od mojej siostry.
Innym problemem było zalegające wszędzie błoto.
Każdy z pracowników był wyposażony w gumiaki,
by w okresie jesieni i wczesnej wiosny mógł przedostać się z budynku biurowego do wiat magazynowych. Takich nas pamiętają nasi najstarsi klienci.
W tym momencie mamy możliwość podziękowania
im za wieloletnie zaufanie, którym na obdarzyli.
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JESTEM LOKALNY

- Obecnie firmą zarządzacie rodzinnie, jak to
się układa?
- Wieloosobowe zarządzanie firmą wymaga szukania kompromisów w podejmowaniu słusznych decyzji. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, jednak nie
dopuszczamy do powstawania konfliktów. Dobro
firmy jest wartością nadrzędną. Ponadto nauczyliśmy się odnajdywać zdrową granicę pomiędzy
pracą, a życiem rodzinnym.

- Posiadacie szeroką ofertę produktów. Do
kogo jest ona skierowana? Jakie są Wasze
najsilniejsze strony?
- Staramy się, by oferta produktów i zaplecze magazynowe z roku na rok były obszerniejsze, bogatsze i ciekawsze z perspektywy naszych klientów.
Za naszym pośrednictwem materiały budowlane
trafiają m.in. do szkół, szpitala, przychodni lekarskiej i kościołów, a także do nowo budowanego
przedszkola miejskiego. Zaopatrujemy również
wspólnoty mieszkaniowe. Dużym wyzwaniem dla
nas było sprostanie wymogom stawianym przez
konserwatora zabytków w trakcie rewitalizacji Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Aktualnie mamy swój

udział w pracach związanych z budową okolicznych
dróg.
Uważam, że umiejętność dostosowania się do szerokiej grupy odbiorców jest jedną z naszych najsilniejszych stron. Nie dałoby się tego osiągnąć bez
wieloletniego doświadczenia i zaangażowania naszych pracowników.

- Budocentrum Ostróda, to mała, rodzinna
firma. Jakie ma to znaczenie dla waszych
klientów, czy może stanowić to – państwa
zdaniem – dodatkowy atut w podejmowaniu
decyzji o współpracy z wami?
- Rodzinny charakter firmy ma dla nas szczególne
znaczenie, czego potwierdzeniem jest chociażby
nasza przynależność do Fundacji Firmy Rodzinne.
Staramy się, aby było to widoczne w każdym
aspekcie naszej pracy. Służą temu przedsięwzięcia, mające na celu utrzymanie przyjaznej, domowej atmosfery. Mam tu na myśli akcje, które
nazwaliśmy „śniadaniem dla wykonawcy” i „słodkim piątkiem”.
Szukając partnerów handlowych staramy się konsekwentnie wybierać marki godne zaufania. Sami
jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma i
tylko z takim podmiotami chcemy być utożsamiani.
W ten sposób budujemy świadomość wspierania
rodzimych, godnych zaufania marek. Myślę, że ten
sposób pracy przyniesie oczekiwane efekty, oczywiście głównie z myślą o naszych klientach, dla
których jeszcze w tym roku przygotowaliśmy kilka
niespodzianek.
- Bardzo dziękuję za rozmowę, życząc sukcesów!
Wojtek Szymaniak

Z firmą Budocentrum jeszcze się nie żegnamy.
Już wkrótce na „Trzynastce” dowiecie się kolejnych faktów o tej firmie. Będzie dużo ciekawych
informacji, o których nie wiedzieliście i o których
nigdzie indziej nie przeczytacie. Zapraszamy!
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