WYWIADMARGO Sp. z o.o. Prezes Zarządu Arkadiusz Gołojuch
Bardzo ważnym momentem w historii Firmy stało się przejęcie spółki EVRO
o podobnym profilu działalności.
W efekcie, w maju 2014 r. powstała nowa
struktura organizacyjna, a MARGO rozpoczęła działalność na większą skalę.
Obecnie obsługujemy klientów z całej
Polski. Poza stalowowolską siedzibą, oddziały MARGO funkcjonują także w Krakowie i we Wrocławiu.
Co sprawia, że Państwa Firma z sukcesem funkcjonuje na rynku i zyskuje
zaufanie klientów?

Prezes Zarządu Arkadiusz Gołojuch
Firma MARGO Sp. z o.o. oferuje wyroby, które znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle energetycznym
i ciepłowniczym, w przemyśle maszynowym, wydobywczym, górniczym,
chemicznym i samochodowym. Historię
firmy opowiada Prezes Zarządu, Pan Arkadiusz Gołojuch.
Jakie były początki Firmy MARGO
i jaki jest jej profil działalności?
Spółka MARGO rozpoczęła działalność
w Stalowej Woli w styczniu 2000 roku,
czyli przeszło 18 lat temu. Kilku pracowników, którzy współtworzyli pierwszy
zespół MARGO, pracuje z nami do dziś..
Głównym przedmiotem działalności
Firmy jest handel rurami stalowymi
i elementami złącznymi do rurociągów
stalowych. W ofercie posiadamy szeroką gamę rur bez szwu, rur precyzyjnych,
a także rur ze szwem. Poza tym w naszych magazynach znajdą Państwo
duży zakres wymiarowy kolan hamburskich, różne rodzaje kołnierzy stalowych, trójniki, zwężki, dennice, mufy
oraz króćce i nyple gwintowane. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku,
w pewnym momencie rozbudowaliśmy
naszą ofertę o wyroby hutnicze takie jak:
blachy, kształtowniki, płaskowniki, profile i pręty.

Państwo również produkcją?
Na przestrzeni lat rozwinął się także
w MARGO dział produkcji. Wykonujemy
drobne detale stalowe, króćce, nyple
i mufy gwintowane. Dysponujemy automatem tokarskim sterowanym numerycznie, wyposażonym w podajnik oraz
głowicę rewolwerową z napędzanymi
narzędziami (wiercenie, frezowanie,
gwintowanie). Ofertę naszych usług
produkcyjnych kierujemy do klientów
zainteresowanych obróbką skrawaniem.
Proszę powiedzieć jakie momenty
były najważniejsze w rozwoju Państwa firmy?

Na każdym polu działalności staramy
się działać profesjonalnie. Starannie dobieramy dostawców i współpracujemy
z nimi na rzetelnych, długoterminowych
zasadach. Dzięki temu możemy zapewnić naszym odbiorcom konkurencyjne
ceny oraz sprawną realizację zamówień.
Od roku 2005 realizujemy System Zarządzania Jakością, potwierdzony certyfikatem ISO 9001. W realizację polityki
jakości zaangażowani są wszyscy pracownicy naszej Firmy.
Czy na przestrzeni ostatnich dwóch lat
były realizowane jakieś inwestycje?
W 2016 r. MARGO zmieniła główną siedzibę. Obecnie stalowowolski oddział
Firmy zajmuje nieruchomość o łącznej
powierzchni 2,14 ha, zlokalizowaną
przy ulicy Przemysłowej 11. Przestrzeń
magazynowa została zorganizowana
w nowym miejscu poprzez wprowadze-

Główną domeną działalności firmy
MARGO jest handel, czy zajmują się
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można podsumować nasze biznesowe
relacje. Warto podkreślić, że wszystkie
oferowane przez nas produkty posiadają atesty bądź certyfikaty jakości. Ten
aspekt działalności handlowej traktujemy priorytetowo.
Z czego są Państwo najbardziej dumni?
Pomimo agresywnej konkurencji na
rynku oraz licznych wahań w koniunkturze, MARGO stale się rozwija i umacnia
swoją pozycję. Na pewno jest to powód
ogromnej satysfakcji Zarządu Spółki.
Czy angażują się Państwo w działalność poza branżową, jak na przykład
akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?
cji łożysk, a także rury z przeznaczeniem
dla branży Automotive. Od drobnych
średnic i ścianek do produkcji precyzyjnej po wielkie rury przeznaczone do
przesyłu gazu i ropy naftowej. Generalnie specjalizujemy się w tematyce rur
stalowych i ta grupa asortymentowa
dominuje w strukturze naszej sprzedaży.

nie systemu wysokiego składowania.
Budynek administracyjno-biurowy wyposażyliśmy w szereg nowoczesnych
rozwiązań i udogodnień dla pracowników i obsługiwanych kontrahentów. Aktualny wystrój wnętrz ciekawie nawiązuje do stalowej specyfiki oferowanych
przez MARGO produktów. Otoczenie
Firmy zostało uporządkowane, teren
oznakowano, poszczególne obiekty zostały ładnie oświetlone. Budynek został
nawet wyróżniony w VII Edycji Konkursu
architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego.
Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co
jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?
Strategiczny potencjał Firmy tkwi w ludziach, którzy ją budują. Wieloletnie
doświadczenie w branży, wiedza merytoryczna, znajomość produktu jakim
jest stal, kontakty handlowe – dopiero
kombinacja tych czynników otwiera
drogę do sukcesu. Jednak najważniejsza w biznesie jest uczciwość i szacunek
do klienta. O tym staramy się pamiętać
w codziennej pracy i tego uczymy naszych młodych pracowników.
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Czy mają Państwo w planach nowe inwestycje?
Obecnie powierzchnia, którą zajmuje
MARGO na potrzeby prowadzonej działalności, wynosi ok. 5000 m2 (w tym hala
magazynowa w Krakowie ok. 1300 m2
i hala we Wrocławiu ok. 1400 m2).
W najbliższych miesiącach planujemy
powiększyć powierzchnię składowania
towarów poprzez budowę kolejnej hali
w Stalowej Woli. Dzięki tej inwestycji nasza powierzchnia magazynowa powiększy się o kolejne 1500 m2.
Jakie nowe produkty w przyszłości
pojawią się w Państwa ofercie?
W niedalekiej przyszłości zamierzamy
wprowadzić do sprzedaży gatunkowe
rury grubościenne i grubościenne profile zamknięte.
Którzy z Państwa klientów są najważniejsi i dlaczego?
Staramy się dbać o wszystkich kontrahentów! Obsługujemy inwestycje
przemysłowe, duże budowy, współpracujemy z inwestorami, zaopatrujemy
hurtowników i instalatorów. Obecnie
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staramy się kierować ofertę także do
klientów, którzy wykorzystują rury i
inne wyroby stalowe w swoich procesach produkcyjnych. Spora część
naszych odbiorców to klienci indywidualni. Z myślą o tej właśnie grupie
planujemy wkrótce otworzyć sklep
internetowy. Taka forma kontaktu z
klientem powinna ułatwić, usprawnić
i zautomatyzować proces drobnej sprzedaży.

Proszę powiedzieć, ile osób pracuje
w tym momencie nad coraz większym
sukcesem, który odnosi firma?
Obecnie MARGO zatrudnia 50 osób
w trzech oddziałach Firmy. Na wspólny sukces składa się wysiłek wszystkich
pracowników: zarówno doświadczonych
specjalistów - handlowców, ale także
logistyków, magazynierów, kierowców
i wielu pozostałych, dzięki którym Firma od lat sprawnie funkcjonuje. Jeste-

śmy stale otwarci na nowe osoby, które chciałyby wspólnie z nami rozwijać
Firmę. Jeżeli więc masz doświadczenie
w branży stalowej, lubisz wyzwania
i pracę w handlu – skontaktuj się z nami.
Może dołączysz do zespołu? Ugruntowana pozycja Firmy na rynku zapewnia
uczciwe warunki pracy i szereg udogodnień socjalnych (ubezpieczenie grupowe,
dofinansowanie karty Multisport itp.).
Proponujecie Klientom szeroki asortyment rur stalowych oraz armatury
przemysłowej europejskich producentów. Waszym głównym dostawcą
jest słowacka huta Železiarne Podbrezová.

Tak, MARGO często angażuje się w życie
społeczne wspierając ciekawe, lokalne inicjatywy. Można tutaj wspomnieć
wsparcie dla młodych sportowców, dofinansowanie nagród w konkursach dla
przedsiębiorczej młodzieży, sponsorowanie lokalnych imprez biegowych, czy
regularny udział w corocznym pikniku
charytatywnym.
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Owszem, ze słowacką hutą Železiarne
Podbrezová współpracujemy od zawsze.
Tradycja, jakość, doświadczenie – tak

Oferowane przez was wyroby znajdują zastosowanie w budownictwie,
przemyśle energetycznym i ciepłowniczym, w przemyśle maszynowym,
wydobywczym, górniczym, chemicznym i samochodowym. Który produkt
Państwa zdaniem, jest obecnie najważniejszy i dlaczego?

PEŁNA NAZWA:
MARGO Sp. z o.o.
PREZES:
Arkadiusz Gołojuch
PRZEMYSŁ:
Stalowy

Rzeczywiście, wśród naszych klientów
znajdują się przedstawiciele wszystkich
niemal branż przemysłu. Dlatego, że oferowane przez nas wyroby stalowe mają
przeróżne zastosowania. Mamy rury na
konstrukcje stalowe, na części urządzeń,
rury do zastosowań ciśnieniowych, rury
przewodowe… Ponadto szeroki wybór
rur precyzyjnych do obwodów hydraulicznych i pneumatycznych, do produk-

ROK ZAŁOŻENIA:
2000
PRACOWNICY:
50
OBROTY:
44,1 mln PLN (2017)

www.margo-sp.com.pl
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