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Zagreb

Piše: Uredništvo

30 godina tvrtke
			 Žepoh d.o.o., Zagreb
Prije punih 30 godina gospodin
Tomislav Paić-Majdić osnovao
je svoju tvrtku koja se u samom
početku bavila prodajom
građevinskog materijala velikim
građevinskim poduzećima.
Poslovnica u Rijeci
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Aktivno sudjelujući u velikom broju građevinskih
projekata uočili su potrebu i mogućnost proširenja
svoje ponude i na opremu za grijanje. Tako je započela
i suradnja s tvrtkom Vaillant posredstvom tadašnjeg
zastupnika – tvrtke Ferimport.
Kasnije je asortiman proširen i na dodatne artikle s
područja grijanja, a poštujući vlastiti stav o lojalnosti
odabranim partnerima – dobavljačima, ta suradnja s
tvrtkom Vaillant traje bez prekida do danas i primjer
Poslovnica u Zadru

Poslovnica
Osijek

je kako poštivanje dobrih poslovnih
običaja i njegovanje partnerskih
odnosa može pozitivno utjecati
na rast, razvoj i dobre
rezultate obiju strana.
U proteklim godinama
tvrtka je znatno pojačala
svoj tržišni nastup
otvaranjem poslovnica
u Osijeku, Zadru, Splitu i
Rijeci te najavljuju i daljnja
proširenja svoje prodajnoskladišne mreže.
Kako rezimirati razvoj tvrtke
Žepoh u tih 30 godina?
Poslovnica u Splitu

Svojim predanim radom, brigom za
kupce, velikim i raznovrsnim
skladištem, svojom politikom
trenutne isporuke, ali i
trenutnog plaćanja svih
računa te generalno
svojim fer, korektnim i
partnerskim odnosom
prema dobavljačima i
prema kupcima, razvili
su se u tvrtku koja po
svim tim kriterijima može
služiti kao uzor, koja svojim
dobavljačima pomaže
izgraditi i učvrstiti položaj na
tržištu i koja svoju povijest piše
samo zlatnim slovima.
Ponosni smo što smo partner takve
tvrtke te vlasnicima i svim djelatnicima čestitamo
ovaj vrijedan jubilej uz želju i nadu da ćemo ovu
dugogodišnju suradnju jednako uspješno nastaviti i
ubuduće. Ovu našu nadu dodatno potkrepljuje još
jedan uspjeh tvrtke Žepoh, a to je doista rijetko
uspješan prijenos radnih aktivnosti, donošenja odluka,
kreiranja novih i nastavka dosadašnjih strategija na
sina gospodina Paića – Ivana Paića koji predstavlja
sljedeću generaciju vlasnika tvrtke. n
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