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SPLAST, spe cja li zu ją cej się w pro duk cji de ta li tech nicz nych z two rzyw
sztucz nych i pro fe sjo nal ne go sprzę tu ręcz ne go do utrzy my wa nia czy sto ści

Pol�ska�stop�nio�wo�prze�cho�dzi
z go�spo�dar�ki�im�por�to�chłon�nej
na tę�zo�rien�to�wa�ną�na eks�port.
Ja�kie,� z per�spek�ty�wy� fir�my
SPLAST�od lat�wy�sy�ła�ją�cej�swo�-
je�pro�duk�ty�zagra�ni�cę,�obec�nie
są�naj�więk�sze�prze�szko�dy�wroz�-
wo�ju� za�gra�nicz�nej� eks�pan�sji
pol�skich�firm?
Przede wszyst kim to na dal zbyt
roz bu do wa na biu ro kra cja. Cza -
sem są to bar dzo pro za icz ne spra -
wy, jak na przy kład ilość wy ma -
ga nych przez pol skie urzę dy
do ku men tów, po twier dza ją cych
do sta wy eks por to we inado da tek
od po wied nio pod pi sa nych iopie -
czę to wa nych, ale i du że, jak nie -
zna jo mość ryn ków za gra nicz -
nych i rzą dzą cych nim re guł.
Wciąż pro ble mem po zo sta je koszt
ubez pie czeń trans ak cji za gra nicz -
nych, któ re są na dal bar dzo
wy so kie. Z te go po wo du wie lu
eks por te rów re zy gnu je zubez pie -
cze nia, co wią że się z ogrom nym

ry zy kiem. Ale, wmo jej opi nii, naj -
więk szym wy zwa niem jest mar -
ke ting za gra nicz ny i pro mo cja
eks por tu. Ze stro ny rzą do wej
or ga ni zu je się oczy wi ście mi sje go -
spo dar cze czy są rów nież do fi na -
so wa nia do uczest nic twa w tar -
gach za gra nicz nych, ale tyl ko
wy bra nych. Ale ilość „pa pie ro lo -
gii”, ja ką na le ży przy go to wać sku -
tecz nie od stra sza. SPLAST uczest -
ni czy w mię dzy na ro do wych
tar gach, np. w Am ster da mie czy
Ber li nie, ale sa mo dziel nie po no -
si my kosz ty udzia łu imi mo, iż je -
ste śmy du żą fir mą, bar dzo od czu -
wa my cię żar fi nan so wy tych
przed się wzięć. 

Jak�du�ży�udział�Pań�stwa�dzia�-
łal�no�ści�sta�no�wi�eks�port,�ja�kie
są� ten�den�cje� w tym� za�kre�sie
i na ja�kich�ryn�kach�fir�ma�jest
obec�na?
Gru pa SPLAST to obec nie trzy za -
kła dy – dwa na Pod kar pa ciu
(w Je dli czu i Kro śnie) oraz je den
wMisz kol cu naWę grzech, otwar -
ty do kład nie rok te mu. Sta li śmy
się przed się bior stwem mię dzy na -
ro do wym, po zo sta jąc ro dzin ną
fir mą z pol skim ka pi ta łem
(w przy szłym ro ku bę dzie my ob -
cho dzić 30-le cie). Spe cja li zu jąc
się w prze twór stwie two rzyw
sztucz nych, pro du ku je my de ta le
tech nicz ne przede wszyst kim dla
trzech branż. Po pierw sze, mo to -

ry za cyj nej – to70 proc. na szej pro -
duk cji dla klu czo wych ma rek
sa mo cho dów mon to wa nych
wEu ro pie, zcze go po nad po ło wa
kie ro wa na jest naryn ki za gra nicz -
ne (nie miec ki, fran cu ski, wło ski,
wę gier ski, cze ski i sło wac ki). Dru -
ga ga ma kom po nen tów tra fia
do bran ży elek tro nicz nej, z cze -
go aż 80 proc. eks por tu je my,
głów nie do Nie miec, Wiel kiej
Bry ta nii, Fran cji i na Wę gry.
Trze cia ga łąź, to pro duk cja pro -
fe sjo nal ne go ręcz ne go sprzę tu
do utrzy my wa nia czy sto ści, któ -
ry znaj du je za sto so wa nie wobiek -
tach wiel ko po wierzch nio wych.
Je ste śmy li de rem w tej bran ży
w Pol sce i jed nym z wio dą cych
pro du cen tów w Eu ro pie. Tu eks -
port sta no wi ok. 50 proc., a do ty -
czy nie mal wszyst kich kra jów
eu ro pej skich, Bli skie go i Da le kie -
go Wscho du i USA.

Sys te ma tycz nie ok.60-65 proc.
na szej pro duk cji tra fia na ryn ki
za gra nicz ne, a jest to wy ni kiem
stra te gii, któ rą przy ję li śmy wie le
lat te mu. O ok. 10-15 proc. rocz -
nie ro śnie na sza sprze daż i cie szy -
my się, że uda je nam się utrzy my -
wać tę ten den cję. 
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