
Prečo vesmír? 
Pretože fascinuje ľudstvo od začiatku. Ďalekohľady, družice, 
satelity, vesmírne stanice, raketoplány,... Prierezom histórie 
neustále napredujeme a zdokonaľujeme technológie, aby sme 
si sen o ňom dokázali splniť. Vesmír je synonymom pokroku, 
nových výziev a technológií. V jeho objavovaní sa neustále 
posúvame a ako ľudia prinášame čoraz novšie myšlienky,  
nápady a riešenia. 

Čo má tento ľudský úspech 
spoločné s nami? 
Odhodlanie, chuť vytvárať niečo nové, vzájomnú pomoc a spolu
patričnosť. Akýkoľvek astronaut, vedec či člen posádky by bol nad 
zemským povrchom stratený, keby nemal podporu z riadiaceho 
strediska na povrchu. Let do vesmíru je spoločná MISIA všetkých.

Na jednu MISIU sa vydávame aj my. Poznáme potreby našich 
astronautov – zákazníkov. Tí si neustále vyžadujú nové techno
lógie, inovácie, rady, podporu. Nezáleží, na akej pozícii pôsobíme, 
všetci sme svojim dielom zodpovední za priebeh jeho letu a celej 
misie. Sme konštruktérmi rakety, členovia riadiaceho strediska, 
pozemný personál. 

Čo je teda našou MISIOU? 
Pokračovať v poznávaní a napredovať. Dnes sme dodávateľom 
komodít a energetických riešení. Vidíme, že zákazníci na to 
reagujú pozitívne a že to je ten smer, ktorým sa chcú uberať. 
My sme tu na to, aby sme im pomohli a skonštruovali tú 
najinovatívnejšiu raketu. A nielen jednu. To znamená ešte 
viac nových energetických riešení, moderných technológií 
a komplexnú starostlivosť. Vyžaduje si to obrat v našej B2B 
organizácii. Vyžaduje si to snahu a energiu nás všetkých.  
Musíme stúpať ešte vyššie a stať sa spoločnosťou poskytu- 
    júcou komplexné energetické riešenia. 

Náš tím sa musí rozrásť, musíme tvrdo pracovať na tom, aby sme dokázali napredovať a boli dôveryhodným partnerom so 
zreteľom na spokojnosť a komfort našich zákazníkov. Predstavme si ich ako skutočných astronautov. Sú obklopení mnohými 
ľuďmi, stovkami, no niektorí z nich sú im predsa len bližší. Sú to ľudia, ktorí počúvajú ich názory, potreby a očakávania. 
V našej misii sú to práve obchodníci. Ich možnosti sa počas misie výrazne rozšíria, aby mohli astronautovi poskytnúť max-
imálny servis. Nové produkty, nové služby. Back office, sledujúci priebeh letu, sprostredkúvajú všetky aktu álne a nové infor-
mácie ďalej. Technici, ktorí konštruujú majstrovské diela umožňujúce letieť vysoko nad povrch Zeme, rie šia neočakávané 
problémy a hlavne – poskytujú vhodné riešenia na danú individuálnu situáciu. Veľkolepé odhodlanie a motivácia tiež potre-
buje lídrov, manažérov, ktorí budú dohliadať na vzájomnú spoluprácu všetkých zložiek. Lebo tá je pre náš úspech kľúčová.

Staňme sa súčasťou dôležitej
misie pripomínajúcej vesmírne
dobrodružstvo.

3,2,1, ŠTART... 
Niekoľkokrát sme sa spoločne presvedčili o tom, že nové myšlienky  
majú šancu na úspech, keď im všetci veríme. Spo meňme si, keď sme  
prišli s nápadom na dodávku modrého plynu... Nebolo to jednoduché, 
no z myšlienky sa pričinením náš všetkých stal úspešný produkt. Tešíme 
sa, že budeme súčasťou novej MISIE. Súradnice sú zadané: Z dodáva   - 
teľa energií spoločnosť poskytujúca komplexné energetické riešenia.


