Z MODELU

Model Univerzita již funguje!
Univerzita Model, to je nový projekt, který byl zahájen v loňském roce v Polsku.

Spojuje v sobě několik oblastí:
• znalosti – každý z nás je odborník ve svém oboru
• školení – kdo má znalosti, může se o ně podělit s jinými zaměstnanci
• RandD výzkum (zkratka je z anglického názvu: research and development
– výzkum a vývoj) hledání nových konstrukčních řešení
• optimalizace.
Úkolem aktivit konaných v rámci Univerzity je ukázat firmu Model Obaly
jako profesionála v oblasti výroby obalů v odvětví B2B.
Univerzita potřebovala své logo – původně to měl být znak s písmenem
M uprostřed. Toto logo však nenaplnilo beze zbytku očekávání. Druhý projekt se ukázal trefou do černého. Logo navazuje na tvar kosočtverce, který
je v logu firmy. Tento tvar je ukončen šipkou směřující nahoru, což navozuje
myšlenku neustálého zdokonalování a směřování k perfektním výsledkům.
Kromě toho jsou zde použity firemní barvy: žlutá, červená a černá. Majitel
firmy, pan Daniel Model, rozhodl, že zvolené logo bude platit pro celou
skupinu.
Navíc vzniká v rámci Univerzity platforma, která umožní výměnu nápadů
a myšlenek mezi technologiemi z jednotlivých závodů.

Hlavním předpokladem je umožnění našim zákazníkům, ale i zaměstnancům poznávat všechny etapy vzniku obalů – od výroby papíru a lepenky,
přes postupy tisku, řezání a lepení.
Během workshopu „Z lesa až po obaly” mají zákazníci možnost seznámit
se se všemi etapami vzniku obalů.
Místem, kam budeme zákazníky zvát na zmíněné workshopy, budou vytvořeny v každém závodě připravené showroomy s expozicí našich obalů.
První vznikne v polském závodě v Nowé Soli. Kromě expozice našich obalů
se budou v showroomech konat workshopy a školení jak pro zaměstnance,
tak pro zákazníky.
Showroomy se tak stanou hodnotným a jedinečným nástrojem vzdělávání
a podpory prodeje. Regionální vedoucí prodeje budou zvát zákazníky do
showroomů a rozvíjet jejich zkušenosti, a to prostřednictví kontaktů
s námi a s našimi obaly.
V rámci Univerzity vznikly také scénáře návštěv u zákazníků a návštěv zákazníků v našich závodech.
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