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ODBORNÍCI NA TMELY, PĚNY A LEPIDLA
HISTORIE
Značka SOUDAL
je od svého
vzniku synonymem
kvality a nositelem
inovativních směrů
ve vývoji produktů
pro stavební
průmysl. Společnost
INVA, která nabízí
stavební chemii
SOUDAL, působí
na českém trhu od
roku 1994, kdy se
stala výhradním
distributorem této
značky v ČR.
Rodinný podnik,
který založili bratři
Navrátilové, převzal
obchodní know-how
zavedené belgické
firmy a přizpůsobil
ho podmínkám
rozvíjejících se trhů
střední a východní
Evropy. V krátké
době se především
díky entuziasmu
prvních zaměstnanců
(v podstatě rovněž
rodinným týmům)
podařilo vybudovat
síť prodejních středisek
po celé České republice a být tak blíže
svým zákazníkům. V současnosti disponuje
společnost INVA Building Materials s. r. o.
více než dvaceti odborně vyškolenými
obchodně technickými zástupci,
zákaznickým servisem vysokého standardu,
kvalifikovanými pracovníky v oblasti řízení
zásob, logistiky, marketingu a produktově
technického rozvoje. Díky dlouholetým
obchodním zkušenostem se společnosti
daří poskytovat zákazníkům prodejní
servis vysoké úrovně, za jehož základní
prvky považuje: komunikaci (častý kontakt
se zákazníky), produktové poradenství,
pružnost v dodávkách zboží (dodávky
většiny sortimentu v pracovní dny do
24 h) a marketingovou podporu přímo
v místě prodeje.
Společnost INVA Building Materials s. r. o.
nabízí široký sortiment výrobků SOUDAL
od polyuretanových pěn, tmelů, lepidel,
stěrkových hmot, autoproduktů, přísad
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do stavebních hmot a řady dalších
kvalitních produktů. Poskytuje komplexní
řešení nejen pro běžné opravy a stavební
práce, ale i pro profesionální aplikace
zpracovatelských firem. Od počátku
svého působení na trhu stavební chemie
posiluje vysokou prestiž značky SOUDAL,
zaměřuje se na jednotlivá prodejní místa,
kde pečuje o důstojnou a danému
prodejnímu místu odpovídající prezentaci
sortimentu SOUDAL. Její výrobky jsou
široké veřejnosti dostupné prostřednictvím
známých a zavedených hobby marketů,
celorepublikových sítí stavebninových
řetězců, ale i specializovaných
maloobchodních prodejen.
INOVACE
Moderní doba klade stále nové a nové
požadavky na funkční chod firem, a proto
i společnost INVA Building Materials s. r. o.

zavádí inovativní
řešení do svých
pracovních
procesů. Do svého
podnikového
informačního systému
úspěšně aplikovala
EDI komunikaci, která
je nezbytná pro
příjem objednávek
a vystavování faktur
pro nadnárodní
řetězce. Obchodní
zástupci společnosti
mají přístup do
firemního CRM
systému, pro rychlý
přístup k datům
týkajících se
zákazníků.
SOUDAL neustále
hledá možnosti, jak
vylepšit, zdokonalit
stávající produkty, jak
přicházet s produkty
zcela novými nebo
jak modernizovat
výrobu s ohledem
na životní prostředí.
Tato snaha zde
bude po stejně
dlouhou dobu, po
kterou zde bude
značka SOUDAL.
Vedení společnosti sleduje nové trendy
v odvětví i mimo něj a připravuje plány
zavádění těchto nových směrů.
HODNOTA ZNAČKY
Bohatá, více než 50letá historie belgické
značky SOUDAL sahá do roku 1966, kdy
pan Vic Swerts založil rodinný podnik na
výrobu polyesterových tmelů. Za dobu
svého působení se původně malý podnik
rozšířil do celého světa a v současnosti
představuje špičku ve svém oboru stavební
chemie. K stěžejním produktům patří
akrylové a silikonové tmely, MS polymery,
polyuretanové pěny včetně nových
lepicích pěn, jež výrazně usnadňují práci při
zateplování vnějších plášťů budov a pro
svou velmi nízkou rozpínavost jsou vhodné
pro přesné zdění.
Během 23letého působení značky na
českém trhu se podařilo získat bohatou

základnu stálých zákazníků, kteří si
uvědomují mimořádnou kvalitu produktů
SOUDAL, a bez obav z konečného
výsledku je buďto sami využívají, nebo dále
nabízejí konečným spotřebitelům. Prvořadým
cílem společnosti je spokojenost zákazníků.
Znamená to budovat dlouhodobé
obchodní vztahy se zákazníky na základě
jejich potřeb
a přání, poskytovat
komplexní služby
včetně profesního
a technického
poradenství, školení
a praktických ukázek
přímo u zákazníka.
Celosvětově známá
značka SOUDAL
je zastoupena
v mnoha zemích na
všech kontinentech
a všude tam je řazena
k TOP produktům
ve svém oboru –
a nejinak je tomu
v České republice,
díky společnosti
INVA Building
Materials s. r. o.,
která se snaží značku
SOUDAL propagovat
a nabízet veškerý
potřebný servis.

KOMUNIKACE A ÚSPĚCHY
Pro letošní rok společnost připravila
televizní kampaň na stanicích České
televize a televize PRIMA, včetně souběžné
komunikace v místech prodeje. V minulých
letech se uskutečnilo mnoho velice
úspěšných kampaní na podporu značky
a produktů SOUDAL. Vždy byl kladen
důraz na kvalitu produktů - ať už se jednalo
o špičková lepidla T-REx, která okamžitě
připevní téměř cokoliv, a to i na vlhké
podklady a materiály zcela ponořené pod
vodou, nebo inovativní polyuretanovou
pěnu SOUDAFOAM COMFORT s jedinečným
aplikátorem GENIUS GUN, který umožňuje
precizní použití bez pořizování aplikační
pistole. V loňském roce se uskutečnila
kampaň, která zahrnovala soutěž pro
spotřebitele o atraktivní ceny v podobě
poukazů na víkendové pobyty na horách
a hlavní cenu v hodnotě 20 000 Kč.
Během celého roku jsou pak připravovány
prodejní akce pro obchodní partnery.
K úspěchům patří udržení si vypracovaných
pozic na trhu, přečkání období krize,
které nepřálo především stavebnictví,
nepodlehnutí snižování kvality produktů
na úkor ceny, a tímto zachování vysokého
nadstandardu výrobků. Úspěch je možné
spatřovat v zavádění nových produktů
na trh (kdy není možné znát dopředu
reakci zákazníků), s novými výrobky
dosahovat skvělých výsledků a následně
je zařazovat do stálého sortimentu.
Příkladem jsou: Jedinečné lepidlo Fix ALL
Turbo s velmi rychlým časem vytvrzování,
které je již po 20 minutách zatížitelné.
Unikátní pěna FLExIFOAM s revolučním
ventilem DURAVALVE, jenž zajišťuje absolutní
těsnost obalu a jistotu, že se ventil nezalepí
v žádné poloze při skladování. Speciální
lepidlo T-REx GOLD POWER s unikátním
složením s vlákny pro maximální pevnost
spoje. Jedná se o jedno z nejsilnějších
lepidel na trhu.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ
PODNIKÁNÍ
Společnost INVA Building Materials s. r. o.
se vždy snažila chovat odpovědně –
také proto spolupracuje se společností
EKO-KOM a. s., ve svých kancelářích třídí
odpad a vyprodukovaný sběr daruje
místním školským zařízením.

LUDĚK VLK
OBLASTNí řEDITEL

„Do dnešních dní mi v paměti utkvělo
první setkání se značkou Soudal, kdy jsem
coby chalupář začal s úspěchem používat
produkty Soudal a mohl se přesvědčit
o jejich jedinečnosti. Do společnosti INVA jsem
nastoupil před 14 lety a s postupem času jsem
se stal platným členem pracovního týmu. Během
této doby jsem si prošel celou obchodní praxí,
jak v maloobchodě a velkých řetězcích, tak
i spoluprací s koncovými odběrateli. Před sedmi
lety jsem dostal nabídku pracovat na pozici
oblastního ředitele, čehož si velmi cením
a zároveň vnímám jako signál pro zaměstnance,
že si společnost svých pracovníků váží.
Na své pozici v plné míře využívám svých
dlouholetých zkušeností s prací s klienty
i podřízenými. Práce mě naplňuje nejen
pocitem sounáležitosti a smysluplnosti,
ale i radostí z vykonávané práce a příležitosti
přispívat k upevňování významného postavení
značky Soudal na našem trhu.“
ZAJÍMAVOSTI
❍ ZNAČKA SOUDAL ExISTUJE JIž VíCE
NEž 50 LET.
❍ SOUDAL Má 15 VýROBNíCh ZáVODů
NA 4 KONTINENTECh A ZAMěSTNáVá
VíCE NEž 2 400 LIDí NA CELéM SVěTě.
❍ V ČESKé REPUBLICE JE PříTOMNA
JIž 23 LET.
❍ POČET KARTUší S TMELy, LEPIDLy
A SILIKONy, KTERé SE ZA DOBU
PůSOBENí SPOLEČNOSTI INVA
PODAřILO PRODAT, SE POhyBUJE
JEN V ČESKé REPUBLICE V řáDECh
MILIONů KUSů.
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