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GOSPODARKA

Przedstawiamy czołowych przedsiębiorców powiatu nyskiego

Narzędziowy lider

Centrum Techniczne KRAB sp. z o.o. przez 16 lat na rynku wypracowało silną pozycję na rynku dzięki rzeszy
zadowolonych klientów.
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Firma została założona w 1991
roku. Początkowo działała jako
spółka cywilna.
- Nazwa wzięła się od narzędzi,
którymi posługuje się krab, czyli
szczypców – tłumaczy Zenon Dziuda, właściciel Centrum Technicznego KRAB Sp. z o.o. - Początkowo
sprzedawane były głównie narzędzia ręczne. Z czasem asortyment
poszerzał się.
Doszło nawet do humorystycznego zdarzenia. - Ostatnio otrzymaliśmy ofertę od Wietnamczyka,
który wziął naszą firmę za hurtownię rybną. Zaproponował, że będzie
nam dostarczał kraby – opowiada
z rozbawieniem pan Zenon.
Zanim została założona spółka,
Zenon Dziuda prowadził firmę
zajmującą się handlem obwoźnym
narzędziami ręcznymi, więc doświadczenie w tej branży zdobył
już znacznie wcześniej. Poza tym
prowadził warsztat samochodowy.
- Od 1981 roku pracowałem
jako nauczyciel fizyki – wspomina. - Bywały dni, że do trzeciej w
nocy pracowałem w warsztacie,
a rano szedłem do szkoły uczyć.
Wyjeżdżałem też do Niemiec aby
dorabić do nauczycielskiej pensji.
Pracowałem najczęściej jako mechanik samochodowy i używałem
narzędzi, które w Polsce były albo
w ogóle niedostępne albo ich jakość
pozostawiała wiele do życzenia. I
to był jeden z powodów wybrania
tej branży.
Po założeniu spółki wynajęty
został lokal przy ulicy Podolskiej
w Nysie. Była to budka wielkości
kiosku. Rozwój sprzedaży wymusił wyszukanie nowego miejsca na
siedzibę firmy.
- W 1994 roku przeprowadziliśmy się do nowej siedziby przy
ul. Bolesława Śmiałego w Nysie.
Obiekty które teraz zajmujemy

wykupiliśmy w 1996 roku – mówi
Zenon Dziuda. - Na rynku było
wtedy ogromne zapotrzebowanie
na tego typu towar, który był coraz
lepszy jakościowo.
W latach 90-tych firma się dynamicznie rozwijała. Zakładane
były nowe punkty handlowe w
miastach na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Obecnie prowadzonych jest sześć oddziałów - po dwa
w Nysie i Kłodzku oraz po jednym
w Głuchołazach i Jeleniej Górze.
Ten ostatni założony został w tym
roku.
Niestety w 1997 roku firmy nie
ominęła powódź.
- Gdy woda opadła, wielu naszych przyjaciół oraz pracownicy
z całymi rodzinami przychodzili
pomagać w porządkowaniu - wspomina właściciel Kraba. - Nie miało
to znaczenia, czy jest to dzień roboczy czy niedziela. Było czuć takiego
prawdziwego rodzinnego ducha.
Pomieszczenia były zalane około 80 cm. Niestety majątek nie był
ubezpieczony od zalania i spółka
poniosła ogromne straty.
- Firma ruszyła prawie od razu
– opowiada. - Zaczęliśmy sprzedawać łopaty i różne narzędzia potrzebne przy usuwaniu skutków
powodzi. Sprzedaż natomiast prowadzona była w warunkach kompletnie partyzanckich.
Pod koniec lat 90-tych firma
przekształciła się w spółkę jawną a
następnie w 2002 roku zmieniona
została forma prawna na spółkę z
ograniczona odpowiedzialnością.
Asortyment firmy systematycznie się poszerzał. Do sprzedaży
doszły m.in. elektronarzędzia czy
też materiały instalacyjne. W 2004
roku w ofercie pojawiły się materiały budowlane.
- Lubimy nowe wyzwania i
chcieliśmy sprawdzić nasze umiejętności w czymś nowym – mówi
Zenon Dziuda. - Wybraliśmy ten
asortyment ze względu na życzenia klientów mówiących nam, że
brakuje u nas tylko materiałów

budowlanych, by mogli się całkowicie zaopatrzyć.
Centrum Techniczne KRAB Sp.
z o.o. wypracowało sobie przez te
wszystkie lata silną pozycje na
rynku i zdobyło szerokie grono
stałych, zadowolonych klientów.
Sytuację tą potwierdzają również
liczne nagrody i wyróżnienia, którymi firma może się szczycić.
- Jesteśmy w ścisłej czołówce w
sprzedaży elektronarzędzi w kraju
– potwierdza pozycję swojej firmy
Pan Dziuda. - W 2004 roku otrzymaliśmy pierwsze miejsce jako
„Nowy Diler” w firmie Hitachi.

Natomiast w 2005 roku zajęliśmy
5 miejsce w kategorii obrotu w
kraju. Otrzymaliśmy „Gazelę Biznesu 2006” przyznawaną przez
Puls Biznesu. Należymy ponadto
do Klubu VIP m.in. firm BOSH,
HITACHI i METABO jako najwięksi dilerzy.
Spółka działa również na rzecz
lokalnej społeczności. Jest sponsorem m.in. klubów sportowych
LZSCT KRAB Konradowa, LZSCT
KRAB Domaszkowice, LZSCT
KRAB Hajduki Nyskie i LZSCT
KRAB Meszno. Od wielu lat organizowane są również „Dni Kraba”,

które odbywają się na przełomie
kwietnia i maja.
- Producenci z którymi współpracujemy przygotowują prezentacje swoich wyrobów i organizują
szkolenia z zakresu ich wykorzystania – mówi Zenon Dziuda. - Na
zakończenie święta firmy organizowane jest spotkanie pracowników. W Gierałcicach uczestniczymy we mszy święta a później
mamy zabawę taneczną. W ten
sposób obchodzimy dzień św. Józefa, patrona wszystkich rzemieślników i naszej firmy.

