
Wytwarzanie sprzętu 
specjalnego przeznaczenia 



Istnieje wielki rynek wytwórczy lecz 
nie każdy dostawca jest wstanie 
dostosować się do indywidualnych i 
nagłych potrzeb klienta 



W odpowiedzi na te potrzeby 

Pragnę zaproponować 
nowatorską firmę 
dostosowująca się do 
każdego  klienta, zapewniając 
wszystko czego potrzebuje w 
jak najkrótszym czasie 



Przykład produkt w branży 
chemicznej 

Przykładem w instytucji chemiczne moze być mobilny 
mieszalnik laboratoryjny zaprojektowany i zaplanowany 
technologicznie do idywidualnych potrzeb klijenta 



Głównym atutem firmy jest nowoczesne
podejście do problemu

Nowatorskie spojrzenie na
problem gdzie sam klient daje
koncepcje rozwiązania wraz z
konstruktorem który
naprowadza na rozwiązanie.

A jedynym problemem jaki
pozostaje jest czas realizacji



Jednakże nie jest to główny cel przedsiębiorstwa zależy
mi na stworzeniu multi-wytwórni w której produkt jest
tworzony w czasie bieżącym już podczas rozmowy z
klientem.
Prosty przykład działania firmy np. Mamy klienta
produkującego Serki. W niefortunnym zbiegu zdarzeń
następuje przestój maszyny spowodowany brakiem
części co generuje straty u klienta. Zamawia on części
jednakże zamówienie i czas niezbędny na dostarczenie
jest długi gdyż jest ona sprowadzana bądź musi przejść
przez szereg procedur natomiast u nas klient może
liczyć na wykonanie części w czasie bierzących i oddana
do użytku w ciągu kilku godzin.
Cześć ta może być wykorzystaj jako element zastępczy
do momentu otrzymania zamówionej części maszyny.
Bądź dłużej w zależności od zastosowania.

Jednakże nie jest to główny cel przedsiębiorstwa zależy
mi na stworzeniu multi-wytwórni w której produkt jest
tworzony w czasie bieżącym już podczas rozmowy z
klientem.
Prosty przykład działania firmy np. Mamy klienta
produkującego Serki. W niefortunnym zbiegu zdarzeń
następuje przestój maszyny spowodowany brakiem
części co generuje straty u klienta. Zamawia on części
jednakże zamówienie i czas niezbędny na dostarczenie
jest długi gdyż jest ona sprowadzana bądź musi przejść
przez szereg procedur natomiast u nas klient może
liczyć na wykonanie części w czasie bierzących i oddana
do użytku w ciągu kilku godzin.
Cześć ta może być wykorzystaj jako element zastępczy
do momentu otrzymania zamówionej części maszyny.
Bądź dłużej w zależności od zastosowania.



„Nie liczy się ze wspieram wybranych, Lecz to ze 
oferuje pomoc wszystkim .” 


