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SK¸AD OPA¸U „ROBIX”

¸ubniany, ul. Brynicka 3

tel. 535-590-444

lub 77 307-03-44

Oferujemy:

Najlepszy w´giel w dobrej cenie!

Zawsze suchy!!!

Bezp∏atny transport.

Rabat przy odbiorze osobistym.

Przyje˝d˝ajàcy do ̧ ubnian od strony

Brynicy ju˝ od jakiegoÊ czasu widzieli,

˝e przy ulicy Brynickiej 3 coÊ powstaje.

Od maja wiadomo ju˝ co. Powsta∏ tam

nowy sk∏ad opa∏u – ROBIX. Jest jednak

w nim coÊ nietypowego. Przyzwyczaje-

ni jesteÊmy, ̋ e w sk∏adach opa∏u widzi-

my stosy w´gla. Tymczasem przy Bry-

nickiej 3 w´giel jest na noc przykrywa-

ny specjalnymi p∏achtami. Nawet w cià-

gu dnia, gdy np. pada deszcz, w´giel

te˝ jest przykryty. Czy w∏aÊciciele bojà

si´, ˝e im si´ ten w´giel przezi´bi?

– Nie, to nie o to chodzi, Êmiejà si´ pro-

wadzàcy nowy sk∏ad w´gla dwaj m∏odzi

m´˝czyêni – kuzynowie, jak si´ dowie-

dzia∏em, obaj o imieniu Robert. – Po pro-

stu trzymamy si´ zasady, ̋ e sprzedajemy

klientowi w´giel. Tymczasem tona mo-

krego w´gla nie jest ju˝ pe∏nà tonà w´-

gla, bo cz´Êç wagi przypada na wsiàk-

ni´tà w w´giel deszczówk´. Dlaczego

klient mia∏by nam za t´ deszczówk´ za-

p∏aciç? My jesteÊmy od sprzeda˝y w´-

gla, a nie od sprzeda˝y deszczówki.

Podoba mi si´ takie podejÊcie do

klienta. Z rozmowy z w∏aÊcicielami sk∏a-

du dowiaduj´ si´ jednak, ˝e z myÊlà

o zadowoleniu klienta robià oni te˝ inne

rzeczy. Zanim uruchomili sk∏ad, ju˝ od

roku zajmowali si´ sprzeda˝à samego

tylko ekogroszku paczkowanego. Firmy

dostarczajàce ekogroszek oferujà cza-

sem bezp∏atny dowóz, ale zazwyczaj tyl-

ko wi´kszej iloÊci. Niektórzy klienci wo-

leliby jednak na poczàtek kupiç niewiel-

kà iloÊç opa∏u, dla spróbowania, czy je-

go jakoÊç b´dzie im odpowiadaç. Z my-

Êlà o takich klientach ∏ubniaƒski sk∏ad

opa∏u zapewnia darmowy dowóz nawet

kilku worków paczkowanego ekogrosz-

ku. Tak na prób´. Na prób´ mo˝na te˝

oczywiÊcie zamówiç w workach w´giel

orzech czy w´giel kostk´.

Najwi´kszà korzyÊcià dla klientów

wydaje si´ jednak to, ˝e jeden z kuzy-

nów, prowadzàcych ∏ubniaƒski sk∏ad

opa∏u – Robert Bàk, jest z naszej okoli-

cy (z Kad∏uba), a drugi – Robert Pietry-

cha, mieszka w sàsiedztwie Êlàskich ko-

palƒ. Ten pierwszy zna specyfik´ tutej-

szego rynku oraz potrzeby i gusty klien-

tów. Drugiemu wieloletnia praca w sek-

torze w´glowym pozwala dokonywaç

najlepszego wyboru przy sprowadzaniu

w´gla. To bardzo wa˝ne, by handlujà-

cy w´glem zna∏ si´ na w´glu.

– Ka˝dy klient mo˝e osobiÊcie przy-

jechaç do naszego sk∏adu i zobaczyç

jak w´giel wyglàda na „˝ywo”. Zawsze

jest na miejscu przynajmniej jeden

z w∏aÊcicieli i z przyjemnoÊcià odpowie

on na wszelkie pytania klienta – zapew-

niajà mnie na koniec w∏aÊciciele nowe-

go sk∏adu opa∏u. (KBed)

Klient p∏aci nam za w´giel,
ale za deszcz nie bierzemy


