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DEZVOLTARE RAPIDÃ- REZULTATUL ªANSEI?

Metamob - 15 ani de activitate
Data de 27 noiembrie, sâmbãtã, a fost o zi specialã pentru

Totodatã, prin mutarea într-o nouã locaþie, cu o halã

societatea sãtmãreanã Metamob care a sãrbãtorit 15 ani de

de producþie mai mare, cu consum energetic mai

activitate productivã, cu douã evenimente: „Porþile deschise

redus - caracteristicã clãdirilor pasive - se urmãreºte

Metamob”, urmat de petrecerea de aniversare la care au
participat ºi au luat cuvântul parteneri, angajaþi, furnizori,

reducerea consumului de energie. Prin înfiinþarea
societãþii Metasolar, care produce energie electricã
din energia solarã, compania va putea reduce

oficialitãþi, dar ºi invitaþi de peste hotare.

costurile de operare ºi producþie, câºtigãtorul final

Bun prilej pentru a se uita înapoi ºi a desluºi planurile de vii-

fiind clientul.

tor, evenimentul a prezentat o companie în plinã dezvoltare.

Petrecere aniversarã cu discursuri
Gazda evenimentului a deschis seria discursurilor la

„Porþile deschise Metamob”

petrecerea aniversarã, urmãrind drumul pe care l-a

Invitaþii ºi clienþii au avut prilejul ca prin vizitarea halelor sã vadã procesul de

parcurs firma în cei 15 ani de activitate ºi prezentând

producþie pe utilajele de ultimã generaþie. Vizitatorii au fost conduºi personal

în detaliu atitudinea acesteia faþã de client, produs,

de domnul Hutton István, explicându-li-se procesele prin care din oþelul de cea

calitate, angajaþi ºi percepere a realitãþilor pieþei. Din

mai bunã calitate se obþine produsul finit.

discursul luat din experienþele aniilor trecuþi meritã
de reþinut:
,,Mulþi ar putea gândi cã dezvoltarea rapidã este rezultatul ºansei, însã cu modestie spunem cã nu am
fost paraºutaþi în vârf, ci ne-am cãþãrat pânã la el.
Cel mai bun mod de a testa durabilitatea unei afaceri este sã urmãreºti traseul ei pe timp de crizã.
Dupã un an de la izbucnirea crizei am reluat tendinþa
de creºtere.”
Industria prelucrãrii lemnului datoreazã mult acestei

,,Am investit în utilaje – nu poþi face un produs bun cu utilaje ieftine!”
- Hutton István

firme. Prin inovaþii îºi diversificã atât produsele, cât
ºi serviciile, aspecte confirmate de clienþii ºi furnizorii
care au luat cuvântul la aniversare.

Fiecare client este tratat individual. Fiind foarte atenþi la nevoile ºi exigenþele
acestora, procesul de producþie este subordonat ºi organizat conform acestor
idei. Rezultatele s-au arãtat cu timpul, societatea fiind lider de piaþã în România,
având cea mai mare reþea de distribuþie ,,door to door”.
Din 2007, compania este prezentã ºi pe pieþele internaþionale, produse sub
marca proprie fiind exportate în: Austria, Germania, Elveþia, Italia, Ungaria, Bulgaria ºi Gambia. Aceste produse au ajuns chiar ºi în SUA sau Malaesia.
Clienþii sunt îndrumaþi ºi consiliaþi cu scopul îmbogãþirii cunoºtinþelor despre
întreþinerea pânzelor panglicã, prelungind astfel durata de viaþã a pânzelor
(aparent o politicã ce contravine intereselor firmei deoarece se vând mai puþine
scule cãtre acel client). Efectele s-au vâzut însã în timp, peste 50 de firme fiind
clienþi fideli de mai bine de 10 ani.
Dezvoltarea capacitãþilor de producþie este în continuare în vizorul companiei,
societatea semnând un contract de finanþare din fonduri europene în valoare de
400 000 mii de euro pentru utilaje moderne.
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Hutton István - Metamob, director general
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,,Dupã 15 ani de colaborare pot sã zic dl-e

Evenimentul a fost animat de un show de percuþie

Hutton cã dacã nu am fost printr-e primii

continuat de concertul „In Extenso” ºi un show Laser.

atunci am fost printr-e primii 15 colaboratori ai
Péter István Zsolt

dumneavoastrã.
De foarte multe ori am fost invitat de dânsul la
expoziþii la Braºov, Cluj, Bucureºti unde m-am
laZÃr vasIle nIcolae,
sIlfora aMv (jud. arad) clIentul fIrMeI MetaMob de

întîlnit cu oameni de afaceri care vorbesc numai
lucruri bune despre aceastã firmã. ”

la începuturI

„Am început colaborarea cu Metamob la începutul crizei ºi trebuie sã vã spun cã produsele
Metamob au crescut ºi s-au impus în portofoliul
nostru de activitate - lucru care mã face sã spun
cã o situaþie economicã dificilã cerne agenþii
economici ºi îi favorizeazã pe cei serioºi.”
daraMoº bogdan, agro sIlva,
sebeº - dealer

,,Am o colaborare de peste 10 ani cu Metamob,
fiind singura firmã care m-a convins de seriozitate, promptitudine, precizie. Sunt foarte prompþi
cu livrarea ºi toþi clenþii - peste 150 - pe care îi
deþin sunt foarte mulþumiþi de produsele ºi scule-

Metamob în date ºi fapte

le Metamob.”

- 3 ani de testare a pietei;

lucacI andreI, pfa codlea -

- 1997 - începe producþia pânzelor ferãstrãu

colaborator

panglicã la Metamob cu 3 angajaþi;
- profit din al doilea an de producþie;
,,Sunt alãturi de firmã din primii paºi de

- dupã trei ani de la naºtere, locul I în topul

producþie. Împreunã am conceput proiecte de

judeþean al firmelor de profil;

dezvoltare utilaje, reuºind sã aducem producþia

- în 2004, Metamob devine lider naþional în

la nivelul aºteptãrilor.”

topul firmelor pe domeniu de activitate;
- dupã 10 ani de activitate, Metamob ajunge
pe pieþele internaþionale;

saMI endre, satu Mare -

- pieþe de export: Elveþia, Germania, Austria,

colaborator

Italia, Bulgaria, Ungaria, Gambia;
,,Sunt foarte mândru sã fiu alãturi de dumneavoastrã ºi

- în 2012 numãrul angajaþilor ajunge la 60.

sã felicit firma Metamob ºi familia Hutton
pentru aniversare.

robert KIttel, revIsta
HolZKurIer, austrIa

Revista de specialitate, Holzkurrier, acordã în fiecare

Cu ocazia acestei aniversãri a fost lansat noua

an un premiu celor mai bune firme din domeniu. Am

versiune a paginii web:

onoarea sã vã anunþ astãzi, în premierã, cã firma

www.metamob.ro,

Metamob a fost aleasã în unanimitate de delegaþia

o interfaþã nouã ºi

noastrã pe locul I, pentru cel mai bun furnizor de scule.

modernã în mediul

Este neobiºnuit deoarece este prima datã când o

virtual, cu informaþii

firmã din România primeºte acest premiu ºi votul

utile despre produsele

a fost luat în unanimitate.”

ºi serviciile firmei.
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