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   Půl hodiny před otevřením veletržního dne se do areálu Fakumy sjíždí vystavovatelé na své stánky.

    Jako technická podpora se Martin Malíček zúčastnil obchodního jednání Kateřiny Fifkové, prodejce Unipetrolu Deutschland (vlevo) 
a Jitky Vajcové, klíčové manažerky pro region DACH, s klientem.

   Než se do areálu nahrnou návštěvníci veletrhu, je čas na prohlídku stánků ostatních vystavovatelů.

»  Den s… – PŘeDsTAVenÍ PRACOVnÍKA TeCHnICKÉHO seRVIsUDen s...                      

„Na akcích jako Fakuma je pracovník 
technického servisu nutností. Především 
podporuje odbornými znalostmi jednání 
obchodníků se zájemci o jednotlivé typy 
zálužského polyetylenu i polypropylenu. 
Pomáhá rovněž praktickými zkušenostmi 
ke správné volbě materiálu na základě 
vyřčených požadavků nebo platných no-
rem. V neposlední řadě odpovídá na do-
tazy současným či potenciálním odběra-
telům. Je to prostě technické poradenství 
poskytované na jednom místě,“ říká Mar-
tin Malíček.

Oficiální název funkce Martina Malíčka 
i jeho dvou kolegů je specialista techno-
logií a výzkumu, za čímž si lze předsta-
vit člověka se zevrubnými znalostmi jak 
výrobních, tak i zpracovatelských tech-
nologií plastů včetně schopností využití 
poznatků výzkumu. „Prakticky se snaží-
me vědět vše potřebné o našich mate-
riálech, abychom byli schopni porovnat 
jejich vlastnosti s konkurenčními typy 
a využít případného potenciálu u zákaz-
níka, popřípadě ho upozornit na kritické 
vlastnosti materiálu, a zajistit tak jeho 
bezproblémovou a bezpečnou aplikaci. 
Velká část znalostí se dědí ze spolupráce 
s bývalými kolegy ze servisu, jiné zase ze 
systémů řízení jakosti, výzkumných zpráv 
Polymer Institutu Brno nebo z vlastních 
či placených databází. Všechny tyto in-
formace se snažíme poskytnout on-line 
a ve srozumitelné formě našim prodej-
cům a pracovníkům strategie v rámci BU 
III, rovněž pak zákazníkům a distributo-
rům,“ vysvětluje Martin Malíček.

Technický servis je mezičlen, který komu-
nikuje na všechny strany. „Na tom nám 
velice záleží, aby každý obdržel jasnou 
odpověď,“ upozorňuje. „Kupříkladu ob-
chodníci, kteří komunikují dnes a denně 
se zákazníky, předávají veškeré tech-
nické záležitosti na nás, ať už se jedná 
o písemné dotazy, technickou podporu 
u zákazníků či spolupráci při řešení rekla-
mací. Produktoví manažeři BU III Unipe-
trolu RPA zase diskutují přínosy nových 
výrobních pokusů nebo systémových 
opatření, která by přispěla ke zvýšení 
jakosti a konkurenceschopnosti našich 
materiálů Liten a Mosten,“ upozorňuje 
Martin Malíček. Dnes je již všem jasné, že 
mít dobrý materiál nestačí. Velice tvrdě 
se hledí na ekonomickou stránku výro-
by. Významnou roli hraje například kaž-
dá sekunda navíc ve vstřikovacím cyklu, 
nebo každý metr při zpomalení extruzní 
linky. To vše jsou veliké peníze. „Zpraco-
vatel proto již dávno nevyhodnocuje jen 

garantované hodnoty z materiálového 
listu,“ dodává Martin Malíček.

Největší spokojenost zákazníků Unipet-
rolu vidím v aktivním přístupu pracovní-
ků technického servisu. „Jsme nejenom 
připraveni poskytnout pomoc po telefo-
nu nebo díky elektronické poště předat 
čerstvou informaci. V případě potřeby 
můžeme k tazateli co možná nejdříve 
dojet a řešit vše u něj ve výrobě. S vyu-
žitím našeho technického a výzkumného 
zázemí tak bez pochyb přispíváme k lep-
ší pozici naší firmy na trhu,“ řekl Martin 
Malíček.

V posledních dvanácti měsících, kdy 
technický servis posílili František Myška 
a pak i Zdeněk Hrzán, došlo k rozděle-
ní teritorií. Obecně platí – specialisté 
technického servisu jezdí tam, kam Uni-
petrol RPA prodává plasty. Od západu 
Evropy, jako například Holandsko či Fran-
cie, až po Moskvu. „Já se zaměřuji na ně-
mecky mluvící země, často však jezdím 
za českými i slovenskými odběrateli, ale 
neminou mne ani cesty na jih, na Bal-
kán,“ vysvětluje Martin Malíček. Měsíčně 
tak najezdí a u větších vzdáleností nalé-
tá (třeba do Bulharska) tři až čtyři tisíce 
kilometrů. Před rokem to bylo ještě více, 
protože technický servis v Unipetrolu RPA 
přechodně zajišťoval sám.

Při pohledu do plánu Martina Malíčka 
na říjen byly vidět schůzky s klienty, zá-
kaznická exkurze pro významného od-
běratele zálužského polypropylenu, ale 
třeba i návštěva u českého zpracovatele 
plastů či koordinační porady mezi Poly-
mer Institute Brno a výrobou Unipetro-
lu RPA. Hned celý týden věnoval účasti 
na stánku Unipetrolu na veletrhu Faku-
ma a druhý klientům v Bulharsku. Z dva-
ceti pracovních dní byl jedenáct mimo 
Chempark Záluží.

A kdo by očekával, že zákaznický servis 
po rozšíření na tříčlenný kolektiv čeká 
více klidu, mýlí se. „Máme další plány 
do budoucna, zejména v oblasti posky-
tovaných služeb a poradenství,“ uzavřel 
Martin Malíček.

Martin Malíček coby absolvent Vysoké-
ho učení technického v Brně (obor che-
mie materiálů) nastoupil v roce 2003 
do výzkumného a vývojového centra 
tehdejšího Chemopetrolu. Od roku 2007 
zastává pozici specialisty technologií 
a výzkumu v odboru aplikačně-technic-
kého servisu.
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Unipetrol (ir) – Po celou dobu mezinárodního veletrhu Fakuma 
ve Friedrichshafenu byl na stánku Unipetrolu k dispozici Martin Malíček, 
specialista technologií a výzkumu Unipetrolu RPA. S fotoaparátem v ruce 
jsme se pokusili zmapovat jeho pracovní den také proto, že se jedná 
o jednoho z absolventů junior programu Unipetrolu.

Martin Malíček: Naše zkušenosti a poznatky poskytujeme prodejcům i zákazníkům

   Veletržní areál pro tento den zavřel brány veřejnosti, vystavovatelé odjíždějí jako poslední.

   Zodpovězení rychlého dotazu Stefana Grumbrechta z Unipetrolu Deutschland    Představení společnosti a výrobkového portfolia s Petrem Fišerem
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