Investicija namų technikos
centrų atnaujinimui
Penki didieji „Senukų“ prekybos centrai, esantys Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, šventes šįkart pasitinka ne
tik spalvingais kalėdiniais ir naujametiniais akcentais,
bet ir „veidą“ pakeitusiais Namų technikos centrais. Į jų
atnaujinimą įmonė investavo 1,5 mln. litų.
Vykusiuose Namų technikos centrų pristatymuose,
pirkėjai šiai pertvarkai negaili gerų žodžių dėl išplėsto
buitinės, vaizdo ir garso technikos, kompiuterių asortimento, modernaus interjero, patogesnio prekių išdėstymo.
Nuo šiol vaizdo kameras, fotoaparatus, nešiojamuosius
ir planšetinius kompiuterius, navigacijos sistemas, mobiliuosius telefonus klientai gali išbandyti atviroje prekių ekspozicijoje. Ypač aukšto kokybės vaizdo ir garso technikos
galimybes siūloma išbandyti specialiose demonstracinėse
zonose.
Namų technikos centruose garso, vaizdo įrangą,
projektorių bei fotoaparatų galima ir išsinuomoti. Čia
taip pat teikiamos kompiuterinių programų įdiegimo,
nuotraukų gamybos, prekių užsakymo iš katalogų, senos
buitinės technikos surinkimo ir kitos paslaugos.
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Gerbiamieji darbuotojai,
Pradėsiu nuo klausimo, kas yra žmogus, nes svarbiausias šiandien tiek darbe, tiek apskritai gyvenime, yra emocinis aspektas. Kol atrandame kelią
nuo emocijų iki blaivaus proto, ilgai užtrunkame ir
prisidarome problemų, o su jomis kovodami prisikuriame naujų. Todėl esminis dalykas – suvaldyti savo
mintis, kurios kelia emocijas.

Visada nuostabiomis tampa mūsų
kasdienybės spalvos, jeigu jose įžvelgiame šviesią
savo šeimos, kolektyvo, kuriame dirbame, rytdieną. Kaip tada miela mintimis prabėgti per kiekvienus į praeitį tolstančius metus ir pamaitinti
save teigiamomis emocijomis…
Iš kur mes, „Senukų“ komanda, tokių emocijų sėmėmės 2013-aisias? Turbūt pačia
patraukliausia spalva galėtume nutapyti mūsų pastangas vienas kitam būti geranoriškais. Kasmet jose pastebime naujų atspalvių, susijusių su didėjančia kolektyvo branda. Bėgantys metai ja pamaitina kiekvieną įvairiuose šalies regionuose esantį „Senukų“ prekybos centrą. Savo veiklos 20-metį tik
ką paminėjo Kaune, Jonavos g., esantis prekybos miestelis, 10-metį – kolegos, dirbantys Mažeikiuose ir
Rokiškyje, penkmetį –
„Klaipėdos „Senukai“.
Įmonės specialistų pastangos dabar sukoncentruotos kuo greičiau
į rinką įvesti spalio 29ąją atidarytą prekybos
centrą Druskininkuose,
įrenginėjamą parduotuvę
Šiauliuose.
Pirkėjus pamaloninome Vilniuje atidarytu
unikaliu interjero salonu „Namų stilius“, didžiuosiuose „Senukų“ prekybos centruose atnaujinę Namų technikos centrus. Naujuosius pasitinkame jau visiškai priartėjusių įkurtuvių naujajame šiuolaikiškame administraciname pastate
nuotaikomis.
Šiemet pasidžiaugėme, kad mūsų bendrovei įteiktas garbingas Lietuvos darbo biržos apdovanojimas už Kauno
miesto ir rajono jaunimo integraciją į darbo rinką, dar labiau sustiprėjusia partneryste su regionuose dirbančiais
„Senukų“ franšizės prekybos tinklo kolegomis. Mūsų bendrystę naujomis spalvomis praturtino Visuomenės
harmonizavimo parke nuvilnijusi Šeimų šventė „Čia visa Lietuva“, išradingumo kupinas renginys
gausiam būriui bendrovėje dirbančių įvairių grandžių vadovų. Turiningas šventes padėjome
surengti ir Telšių, Ukmergės savivaldybėms. Eilinį kartą įrodėme, kad mums smagu rungtis
su kitais miesto kolektyvais krepšinio, teniso, bėgimo varžybose, dviračių maratone,
dalyvauti įvairiuose bendrovėje rengiamuose konkursuose, akcijose…
Taip patys sau ir kuriame naujas gyvenimo spalvas,tuo patvirtindami, kad mums gera būti kartu.

Metų spalvos

Manau, kad emocijos yra netikra, tikra gyvenime
yra jausmai, tokie kaip meilė, nusivylimas, liūdesys.
Jausmai nesukelia širdyje bangų, sukilimų, o yra
lygūs – arba myli, arba liūdi. Įvairios emocijos mus
painioja, neleidžia blaiviai gyventi, dėl jų kyla daugiausiai konfliktų ir problemų. Kodėl? Nes dažnas
neskiria minčių, o mintis žaibo greitumu virsta
emocija, kuri įžiebia skausmą, nors yra netikra. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų pradėti atpažinti
tokius momentus, kai, sakykim, ant ko nors užpyksti
ar įžeidi, ir prisiminti, kad tai nėra tikras jausmas, o
savo minčių chaoso sukeltų emocijų pasekmė. Tikras
jausmas yra švarus ir gražus.
Sutikdami didžiąsias metų šventes, turime puikią
progą nors sekundei sustoti šiame greitame pasaulyje
ir pažvelgti į save. Jausmai leidžia mums pažinti
save ir įvertinti iš naujo. Mes visi turime nuostabų
protą ir neaprėpiamas galimybes. Pasinaudokime tuo
ir susitvarkykime savo minčių sode, kad pasiektume
savo gyvenime daug gerų rezultatų ir galėtume dalytis su kitais žmonėmis.
Prisiminkime, kad patys savo gyvenimą galime pakeisti, nustodami skaudintis, baimintis, įsižeidinėti.
Pabandykime pasižiūrėti į viską, kas vyksta, ramiai. Protas yra nuostabus tarnas, bet labai baisus
šeimininkas, todėl, jeigu savo minčių neanalizuojame, o tiesiog leidžiame kilti reakcijoms ir veikiame
emocijų vedami, pridarome labai daug klaidų. Todėl
palinkėsiu mums visiems svarbaus dalyko – susitvarkyti su savo mintimis ir vertinti jas kaip idėjas.
Ne veltui sakoma, kad 30 procentų gyvenimo priklauso nuo likimo, o 70 – nuo mūsų, – tai yra Dievo
dovana!
Linkiu mums visiems išmokti tikėti savimi,
pasitikėti, blaiviai atskirti naudingas mintis nuo
nenaudingų – tiesiog atsirinkime, kas nereikalinga,
o tada jau galėsime ir su kitais pasidalyti! Pradėkime
Naujuosius metus nuo pirmojo žingsnio – pažinkime
save iš naujo, analizuokime save ir nuolat klauskime:
„Kas su manimi vyksta?“
UAB „Senukų prekybos centras“
prezidentas Artūras Rakauskas

Įmonei ypač svarbus kiekvienas žmogus, neabejingas sau ir kolegoms.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Jelena Žukauskienė, konsultantė, ir Robertas Mikalajūnas,
vadybininkas.

Reda Venckūnienė, Informacijos centro ir kasų skyriaus
darbuotoja.

Vytautas Stasiūnas, prekių specialistas.

Artūras Urbonavičius, skyriaus vadovo pavaduotojas.

Sigitas Bukauskas, administratorius (centre).
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Kažin, ar reikia įtikinėti, kad šiandien jau akivaizdžiai
matomas ir jaučiamas poreikis kurti naujus, harmoningesnius santykius tarp įvairiausių visuomenės narių.
Žmonės, norėdami susikalbėti, yra priversti kurti tokias
bendravimo formas, kurios remiasi ne tik loginio mąstymo
sukurtomis tvarkomis, bet ir sąmoningais, jausmu grįstais
tarpusavio santykiais. Metodiškai kurdami santykius,
turime mokytis sąmoningai suvokti pasikeitimus, kad
nenutrūkstamai vystytųsi bendrumo sąvoką ugdantis
jausmas, tobulinantis sielos dvasios gebėjimą suprasti.
Koks vaidmuo šiame kontekste tenka bet kurios
komandos vadovui? Juk tai gyvenimo žaidimo treneris, jaučiantis, mąstantis, analizuojantis dėsningumus.
Atpažindamas juos kasdienio gyvenimo procesuose, vadovas išplėtoja visų savo vadovaujamų žmonių patirtį,
apibendrindamas ją kaip komandos supratimo filosofiją.
Kai vadovas remiasi tuo, ką išgyveno praeityje, gerai suvokdamas, kas vyksta dabar, ir aiškiai supranta, ko siekia
ateityje, komanda turi daug šansų laimėti.
Žmonių tarpusavio santykių derinimas, ugdant
sąmoningumą – tai kasdienis mokymas ir mokymasis,
skleidžiant į pasaulį dieviškaisiais dėsniais grįstas žinias
per visus, su kuriais susiduriame kasdienybėje. Tai jausmo proto darbas. Šis darbas leidžia patenkinti ir asmeninius geismus, nes kiekvienas, dirbantis šioje srityje, mokosi
įveikti savo ir kitų egoizmą. Atsakomybės sau, visuomenei
ir Dievui egzaminą vadovai laiko kasdien. Todėl visi, kurie
savo sprendimais kiekvieną dieną veikiame kitus žmones,
turime suvokti, kad kaskart į žodžio garsą sukoncentruodami savo mintis (tampančias žmonių kūno veiksmais), dalyvaujame nuolatiniame pasaulio atsinaujinime.
Klysta manantieji, kad už savo žodžių sukeltus veiksmus jie neatsako: atėjus laikui už juos kiekvienas turi
atsiskaityti, išgyvendamas ne tik čia ir dabar gaunamą
materialųjį rezultatą, bet ir savo dvasia susikurtas karmines
būsenas. Deja, žmogus ne visada gali susieti dabarties
būsenas su jų atsiradimo priežastimis, ypač jei jos glūdi
bent kiek gilesnėje praeityje.

damiesi tą abejingumą pakeisti kūrybingumu. Tai yra nesibaigiantis kaitos procesas. Pirmauja tie, kurie suvokia
gyvenimą kaip sąmoningumo auginimo kelią, susijungia
su panašiais į save ir kartu tobulina sistemą, didindami
galimybę pasiekti teigiamai mąstančių žmonių persvarą
savo aplinkoje.
Ir įmonės darbe, ir gyvenime mokykimės įdiegti tai,
ką žinome. Nepaaiškinę žmonėms, kaip ir kodėl užgimsta
įprasto elgesio dvasios jėga, negalime versti atsisakyti to,
ką jie daro kiekvieną dieną. Įtikinti žmogų, kad jis gyvena
vakarykščiais geismais, reikia argumentų. Apie tai kalbant
tobulėja žmogaus ir visuomenės sielos dvasia. Jauskime
atsakomybę už tą energiją, kuri teka tarp bendraujančių ir
šitaip vienas kitą tobulinančių žmonių.
Darbuotojai gerai jaučiasi tada, kai vadovas skiria pakankamai daug dėmesio dėsningumams, vienybės atmosferos kūrimui, kartu dirba, savo energija uždegdamas jų
sielas naujoms idėjoms, atitinkančioms bendrus interesus. Pavaldinių nežinojimas turi tapti neišsenkančiu juos
mylinčio vadovo energijos šaltiniu: teikdamas darbuotojams žinias, jis pasikrauna, išplėsdamas bendrą sampratą.
Supratęs nežinojimo priežastis, vadovas sugrąžina jas
žmonėms, atskleisdamas dėsningumus, pagrįsdamas juos
patirtimi, praturtindamas kantrybe, meile, išradingumu ir
naujai suvoktomis žiniomis.

Kai į įmonę ateina jaunas žmogus, pilnas noro, jis
paprastai dėsningumų nepaiso, nes yra susitelkęs į jam
vienam žinomą tikslą. Retas domisi, kodėl jį tas tikslas traukia, todėl vadovui reikėtų aiškintis, kur žmogaus
norų šaknys, t. y. iš kur jis semiasi jėgų, kas jį motyvuoja:
savimeilė, baimė neturėti pinigų, o gal sąmoningai harmonijos siekiantis jausmo protas.
Įsiklausykime, kokioje atmosferoje žmogus jaučiasi
gerai. Kas jį skatina pripažinti savo sielos būseną kaip
gerą ar blogą? Iš kokio jausmo ta būsena gimusi, kas ją
išaugino? Ar žmogus siekia, kad ta būsena taptų teigiama
ne tik jam, bet ir aplinkiniams? Šitaip sužinosime, ko iš
Būdami vadovais kalbėkime atvirai. Įmonei ypač
naujo darbuotojo galime tikėtis, ką jam gali duoti įmonė.
svarbus kiekvienas žmogus, neabejingas sau ir koleJei jaučiame, kad žmogus yra įklimpęs ribotų stereotipų
goms.. Nebijokime patraukose, padėkime jam susirodyti primityvūs, nes
pajausti jį supančią
Augustinas Rakauskas vokti,
tai nuostabi galimybė
visumą. Paaiškinkime, kas
išbandyti save ir suįvyks patenkinus norą.
stiprinti savo dvasios
Labai svarbu žinoti,
galias!
Išdrįskime
kad kasdien mūsų veikssąmoningai
atskleisti
mai tampa pakopomis į
„aš nežinau“ būsenos
vis aukštesnį jausmo proto
priežastį. Tik silpnas laisąmonės lygmenį. Tai, ką
kosi įsikibęs vien savo žinojimo. Norėdami suvokti išmintį
naujai suvokiame, yra mūsų vystymosi pagrindas. Nevalkaip visuotinę, vientisą, turime dalytis ne tik savo žiniomis,
domas instinktyvus traukos jausmas laiko žmogų nelaisvėje
bet ir nežinojimu. „Aš nežinau“ yra viena iš kasdieninių
– stabdo ne tik jo paties, bet ir šeimos, įmonės, visuomenės,
būsenų kiekvieno žmogaus, sąmoningai siekiančio praplėsti
žmonijos pažangą.
asmeninio žinojimo ribas. Leiskime sau, giliai analizuodami, akimirką pajausti savo primityvumą. Tai toks momentinis savivokos jausmas, po kurio būtinai ateina pakilimas.
Neigiamos darbuotojų savybės – tai savotiška doPrimityvumo jausmas nuslopsta, kai pagalvojame apie
vana vadovui, ugdanti kantrybę, skatinanti jį dirbsavo augimo galimybes ir bendrą tikslą, o ne apie tai, kaip
ti kūrybingai. Tokių savybių padedami mes laviname
kažkam, kuris dažniausiai savęs neanalizuoja, atrodome.
gebėjimą pakeisti į teigiama savyje tai, kas neigiamo
ateina iš išorės. Stebėdami ir analizuodami darbuotojo
priešiškumą tvarkoms, ieškodami argumentų, skatinančių
Visi žinome, kad mažas akmenėlis lengvai paspirijų laikytis, mokomės išradingumo. Panašus procesas vyksamas nuo kelio, o didelė akmenų krūva apeinama – ji
ta ir komandos nario sielos būsenoje, bet vadovui reikia
turi vienybės galios dvasią. Taip ir įmonėje: darbuotojų
išgeneruoti daugiau kantrybės ir meilės, nes jis susiduria
sąmonėje svarbu ugdyti ne „mano skyriaus“, o „mūsų
su daugiau žmonių, kurių nežinojimą turi užpildyti savo
įmonės“, „mūsų šalies“ ir, galiausiai, „mūsų pasaulio“
išmintimi, teisingumu ir tikėjimu, kad užgimtų meilė.
sąvoką. Tokia vieningojo vienio dvasia šiandien turi jungti
Taip tarp darbuotojo ir vadovo atsiranda bendrų dvasinių
dėsnius suvokiančius veiklius ir kūrybingus žmones verslo
sąlyčio taškų, per kuriuos pažangėja ir jie patys, ir įmonė,
rinkoje. Vienybė visus traukia. Todėl jauskime savo skyrių
ir visuomenė.
(veiklos sritį, bendruomenę) kaip arteriją, kuria teka ir kitų
skyrių atliekamo darbo energija. Pastebėkime, kur vyrauja
netvarka, neekonomiškas, nelogiškas požiūris, sukeliantis
Priimti kažką nauja yra daug sudėtingiau nei
problemų visam įmonės organizmui. Lavinkime sugebėjimą
iš įpročio palaikyti tai, kas sena. Kadangi žmonių
naudotis jausmo protu, nes jame slypi gebėjimas jausti,
išsivystymas labai skirtingas, tai ir žinių šviesos spinduliai
mąstyti ir vertinti. Tai yra pagrindinė vieningojo vienio
yra nevienodai įsisąmoninami: jiems reikia skirtingo laiko,
dalis.
energijos kiekio, kol nauja informacija užpildo kiekvieno
sąmonės labirintą. Todėl gilinkimės, ar tikrai kiekvienam
aiški įmonės struktūra, darbo tvarkos prasmė. Ar aiški
Dirbdami kolektyve domėkimės, kaip mūsų skypasirinktų prioritetų esmė ir tikslas? Ar sudarytos visos
riaus vidaus tvarka veikia susijusius įmonės skyrius.
sąlygos mokytis ir, gavus žinių, laisvai pasirinkti, kuo
Taip išsiugdysime vadovui būtinų šeimininko savybių. Netikėti? Bet kurią iškilusią problemą aiškinkime argumentų
tvarka atima daug daugiau energijos nei tvarkos sukūrimas
kalba.. Jeigu tinkamai atliksime savo kaip mokytojo pareiir palaikymas.
gas, darbuotojas nebeprašys: „Pasakykite, ką dabar turiu
Nesitikėkime sėkmės, jei patys vengiame dirbti su indaryti?“
dividualiais žmonių trūkumais. Skirkime laiko darbuotojų
nuomonei išklausyti, įsigilinkime į ją. Nenugrimzkime į
Tausokime džiaugsmą, kurį kaip vadovai gauname
patį procesą, bet analizuokime ir šalinkime nelogiškumus,
bendraudami! Išsaugokime jį savyje, kol jis visiškai
surinkę iš pavaldinių žinias apie geras ir blogas situacijas.
pakeis mūsų sielos dvasią. Dirbdami su žmonėmis, piBūkime dėmesingi smulkmenoms. Jos trukdo
rmiausia turime patys sukaupti iš bendravimo gaunamą
įgyvendinti strateginius įmonės planus lygiai taip, kaip
sielos dvasios bendrumo augimo pelną. Kai teigiamos
smulkūs biurokratėliai, nesąžiningai atliekantys darbą,
patirties emocijos subręs ir pavirs stabilia būsena,
trukdo pasiekti visai valstybei naudingus tikslus. Žinokime:
teikiančia mums stiprybės, galėsime formuoti nuostavisi įmonės darbuotojai dalyvauja procese ir tobulėja tiek,
tas. Jos padės įlieti bendrai suvoktą tiesą į vidinę savo
kiek efektyviai bendrauja tarpusavyje. Vieni – gindami
sielos dvasią, kad galėtume ją atiduoti to dar nesupransavo abejingumą, priešindamiesi permainoms, kiti – stengtantiems darbuotojams, kuriems vadovaujame.

Atsakomybės egzaminą
laikome kasdien
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Verslas apvainikuojamas sėkme, kai darbas tobulina žmones.

Interjero centras
kuriantiems stilingus namus
Nesunku pastebėti, kad šiandien
naujakuriai ir būstus atsinaujinantys žmonės toli gražu nebesitenkina
gyvenimu standartiniame name ar
bute niekuo neišsiskiriančiu interjeru.
Žmonės vis dažniau ieško kokybiškų,
įdomių, jų asmenybes atspindinčių interjero elementų.
Visai neseniai interjero ir namų dekoravimo elementų saloninė prekyba
pasipildė nauju vardu. Vilniuje, Lukšio
g. 34 įsikūrusiame „Senukų“ prekybos
centre, duris atvėrė interjero centras
„Namų stilius“. Šiandien kalbamės su
„Namų stilius“ atstovu Vitalijumi
Derviniu.
Kaip kilo mintis SENUKUOSE
atidaryti išskirtinių interjero prekių
centrą „Namų stilius?
Galima sakyti, kad šią idėją pasiūlė
patys interjero dizaineriai, architektai,
mūsų nuolatiniai pirkėjai. Daug diskutavome, įvertinome visų jų lūkesčius
ir galiausiai sukūrėme tai, kas leidžia
ir vieniems, ir kitiems vienoje vietoje
rasti bei patogiu būdu įsigyti išskirtinių
prekių. Prekių asortimentą suformuoti
padėjo būtent dizaineriai ir architektai,
todėl „Namų stiliaus“ centrą galime
drąsiai vadinti bendru projektu.
Kuo šis interjero centras išsiskiria
iš kitų?
Tai vieta, kurioje ir neeilinių
sumanymų turintys dizaineriai, architektai, ir tiesiog išskirtinumo ieškantys
žmonės, taupydami laiką, vienoje vietoje gali rasti tai, ko gali prireikti kuriant
stilingų namų interjerą.
Čia jauku, ekspozicija išdėstyta patogiai, dirba profesionalūs vadybininkai,
kurie gali suteikti visą reikiamą
informaciją apie prekes, jų kokybę,
tiekėjus ar atsakyti į kitus specialistams rūpimus klausimus, pasirūpinti
įsigytų prekių pristatymu į kliento
pageidaujamą vietą.

Pirkėjų lūkesčiai išsipildė
Klaipėdos „Senukams“ – penkeri
Kai būnu uostamiestyje, niekada neaplenkiu vieno moderniausių Vakarų Lietuvoje prekybos
kompleksų „Banginis“. Pasižvalgau po jame įsikūrusias kelias dešimtis įvairių parduotuvių,
paslaugas teikiančių įmonių, ir suku į didžiausią plotą čia užimantį „Senukų“ prekybos
centrą. „Na ir kaip sekasi?“, – klausiu šios parduotuvės senbuvių, kuriuos prisimenu nuo
tos dienos, kai kartu klausėmės „Banginio“ atidarymo fanfarų. „Gerai, jeigu visi premijas
gavome“,– šypsosi konsultantai, kasininkės, prekių specialistai. Be žodžių aišku, kad juos
paskatino UAB „Senukų prekybos centras“ administracija. Už ilgametį, stropų darbą. Tarsi
tai įrodydami tuojau pat jie nuskuba pas atėjusį naują klientą.
turi sau tinkamus namus.
Čia į akis pirmiausia krenta
klientams patogus prekių
išdėstymas, jų gausa. Nuo
pat pirmųjų veiklos dienų
didžiulė prekybos centro
komanda stengiasi pirkėjų
poreikius patenkinti kuo geriau.
„Mes visi jau seniai
įsitikinome, kad
klientus į parduotuvę atveda
toli gražu
ne tik prekių
įvairovė, galimybė jas pasirinkti, geros sąlygos prie
Penkeri veiklos metai, gal dar ir nedidelis jubiliejus, bet klaipėdiečiai per tą
laiką įsitikino, jog į jų gyvenimus atėjo solidi, klientų poreikius tenkinti pasiryžusi
prekybos įmonė, į kurios statybą ir įrengimą
Rakauskų šeimos valdoma AB „Baltic Shopping Centers“ investavo apie 100 milijonų
litų ir sukūrė beveik 600 naujų darbo vietų.
„Banginyje“ 18 tūkst. kv. m užimanti mūsų
bendrovės parduotuvė nuo pat pirmųjų jos
veiklos metų regiono gyventojams tapo
patraukli apsipirkimo vieta.
Prekybos salėse – didžiulė erdvė, todėl
daugiau kaip 60 tūkst. pavadinimų prekių
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Pirkėjams patogu ir tai, kad interjero centras yra vienoje didžiausių
SENUKŲ parduotuvių Vilniuje, mat jie
po vienu stogu gali rasti ne tik interjero, bet ir daugelį kitų prekių. Svarbu
paminėti ir tai, kad šiame interjero centre
yra teikiama užsakomosios prekybos
paslauga, kuri leidžia norimą prekę
išsirinkti ir užsisakyti iš katalogų.
Ši paslauga ypač vertinama interjero
dizainerių profesionalų.
Kokių prekių galima įsigyti ar
užsisakyti „Namų stiliaus“ interjero
centre?
Salone į visumą sujungėme tris
pagrindines jų grupes. Tai santechnikos
prekės, apšvietimo įranga ir sienų bei
grindų apdailos medžiagos. Čia galima
užsisakyti Vokietijos, Šveicarijos, Italijos, Prancūzijos, Suomijos ir kitų Europos šalių gamintojų prekių.
Ekspozicijoje turime įvairių stilių
pavyzdžių, o kataloguose jų dar daugiau. Yra ir tokių gaminių, kurie
sužavėjo net ir daug mačiusius interjero dizainerius. Esame vieninteliai
žinomo Turkijos gamintojo VITRA atstovai Lietuvoje. Todėl „Namų stiliaus“
salono ekspozicijoje yra ir ypatingai
aukštos kokybės bei analogų pasaulyje
neturinčio dizaino dušo kabina. Taip pat
yra rankų darbo parketlenčių, Svarovskio kristalais inkrustuotų keramikinių
sienų plytelių, tais pačiais kristalais
puoštų vandens maišytuvų. Salone taip
pat yra platus užuolaidų asortimentas, vienetinių dizainerių šviestuvų.
Orientavomės į išrankų pirkėją ir profesionalius interjero dizainerius, todėl
ir prekes, ir jų tiekėjus rinkomės labai
atsakingai.
Ar salone yra dizainerių, kurie
galėtų ne tik patarti, bet ir suprojektuoti interjerą?
Taip, iš tiesų „Namų stiliaus“

darbuotojai pirkėjams ne tik padeda rasti
tinkamiausią sprendimą, pataria, bet ir gali suprojektuoti interjerą ar paruošti 3D vizualizaciją
su išsirinktomis prekėmis.
Kokių ateities planų turite?
Ateityje šį interjero centrą tikimės paversti vieta, kur prekių gamintojai galėtų susitikti
su architektais, dizaineriais ar išskirtinumo
ieškančiais pirkėjais ir tiesiogiai su jais pabendrauti, išgirsti vieni kitų lūkesčius, pageidavimus.
Interjero centrą „Namų stilius“ rasite P.
Lukšio g. 34, Vilniuje („Banginyje“ esančiame
„Senukų“ prekybos centre). Centras dirba
I-V 8.00-21.30 val.; VI 8.00-20.00 val.; VII
9.00-18.00 val., tel. 85 25 25 165.
Kalbėjosi Laima Petraitytė

davimus, čia teikiama daug
įvairiausių paslaugų. Klientus,
perkančius daugiau prekių ar
norinčius užsisakyti jų iš katalogų,
konsultuoja vadybininkai. „Kaip
ir kitos didžiosios „Senukų“
parduotuvės, prieš didžiąsias
metų šventes atnaujinome Namų
technikos centrą. Čia įrengėme
specializuotus buitinės, vaizdo
ir garso technikos, kompiuterių
Marius Mockus, Raimonda Sandaraitė, Olga Ivanova,
skyrius, išplėtėme jų asortimentą,
kaip ir daugelis jų kolegų, parduotuvėje dirba nuo pirmodar patogesnis tapo ekspozicinių
sios jos veiklos dienos.
prekių išdėstymas“, – paskutinę
pirkinio prieiti. Žmogui ne mažiau svarbu naujieną pakomentavo 2S tinklo vadovė
konsultantų paslaugumas, jų profesionali Aristida Šimaitienė.
Didžiajame
rinkos
vandenyne
informacija apie prekes. Nuo pat pirmųjų
darbo dienų stengėmės pasinaudoti tomis Klaipėdos „Senukai“ plaukia sėkmingai.
žiniomis, kurias įgijome mokydamiesi Kaip čia neprisiminsi AB „Baltic Shopping
Kauno „Senukų“ prekybos centruose. Kai Centers“ valdybos nario, UAB „Senukų“
centro
prezidento Artūro
prireikia daugiau informacijos apie prekes, prekybos
ir dabar bendraujame su įmonės specia- Rakausko žodžių, pasakytų Klaipėdoje
listais“, – džiaugdamasi kolektyvu kalbėjo prieš penkerius metus atidarant „Banginį“:
konsultantė Sigutė Žutautienė (jai kaip ir „Mes visi norime dirbti tik stiprioje ir
visiems nuo parduotuvės veiklos pradžios pirmaujančioje įmonėje. Jos stiprumas – ne
dirbantiems darbuotojams įteiktos UAB pastatai, ne turtai ir net ne pelnai, o stipri
ir darni komanda…“. Lūkesčiams ir šįkart
„Senukų prekybos centras“ premijos).
Formuojant
asortimentą
visada buvo lemta išsipildyti.
Mantas Antanaitis
atsižvelgiama į regiono gyventojų pagei-

Kiekvienas klientas labiausiai vertina konsultanto profesionalumą“, – samprotavo Sigutė Žutautienė.
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Mes „Senukuose“

Mūsų geriausieji

Dirbame šeimomis

„Malonu, kai norisi ir vaikams rekomenduoti įmonę, kurioje pats dirbi…
Nuo pirmųjų įsidarbinimo „Senukuose“
akimirkų praėjo jau nemažai metų. Paklausiusi kolegės gerų atsiliepimų apie įmonę,
pabandžiau vietelę susirasti ir sau. Pasisekė...
O toliau viskas vyko labai paprastai. Darbas parduotuvės kasose padėjo man pamažu
atrasti savo darbinį ritmą, nes po dukros auginimo atostogų nepasitikėjau savo jėgomis,
nesijaučiau stipri dideliems darbams. Pirmieji
žingsneliai man atnešė neįkainojamos patirties,
be kurios neįsivaizduoju savo dabartinio – informacijos centro ir kasų vadovės – darbo.
Visada norėjau pasiekti kuo daugiau. Dar
prieš „Senukus“ buvau „pasikausčiusi“ vadovavimo srityje, tačiau trejų metų atotrūkis
dėl šeimyninių rūpesčių privertė šiek tiek sustoti. Atėjusi į „Senukus“ vadovaujamo darbo
neprašiau, bet tose pačiose pareigose užsisėdėti
irgi nesinorėjo. Ir taip jau, matyt, buvo lemta –
mane pastebėjo.
Stengiausi kuo greičiau perprasti naująsias
pareigas. O pastangos visada duoda rezultatų. Ne
be reikalo sakoma, kad kai patys stengiamės, tai
ir kiti padeda. Per tuos darbo metus bendrovėje
įsitikinau: norime tobulėti – pirmyn! Atėjusiems
dirbti suteikiamos pačios įvairiausios galimybės
– seminarai, mokymai, kiti užsiėmimai, kolegų
patarimai. Kiekvienas, atėjęs dirbti į „Senukus“,
gali tobulintis ne tiktai kaip savo srities profe-

Mieli kolegos,

dauguma iš jūsų,
šįkart patekusių į šventinio laikraščio puslapiuose
išsirikiavusią nuotraukų virtinę, – kasdieniai
klientų pagalbininkai įvairiuose šalies regionuose
esančiuose „Senukų“ prekybos centruose. Jūsų
pastangos, aptarnaujant klientus, pastebimos
visada, bet trečiąjį 2013-ųjų ketvirtį savo
kolektyvuose esate pripažinti geriausiais. Už
puikų prekių išmanymą, nuoširdų, profesionalų
pirkėjų konsultavimą, už pastangas pertvarkant ir prižiūrint ekspozicijas, už atsakingumą
ir pareigingumą, norą tobulėti, gebėjimą
savarankiškai spręsti iškylančias problemas.
Tiesą sakant, sunku Jus išskirti iš didžiulio
kolegų būrio – dažnas, su kuriais dirbate, turi
tas savybes, kurių reikia konsultantui, kasininkei, prekių specialistui, prekių priėmėjui
ar išdavėjui… Todėl kiekvieną metų ketvirtį ir
sveikinami prekybos centrų darbuotojai. „Labai norisi, kad būtų pastebėti visi, kurie gyvena
„Senukų“ komandos džiaugsmais ir rūpesčiais,
“– tokius žodžius teko girdėti ne iš vieno mūsų
bendrovės prekybos centro vadovo.
Justina, Edita, Rimvydai, Jurgita, Evaldai, Edgarai, Valentina, Justai, Zigmantai,
Laura, Aivarai, Nikolajau, Arijana, Rolandai, Vilma – jūs, kaip ir kiti kolegos, geriausiais trečiajame šių metų ketvirtyje pripažinti
savo vadovų siūlymu. Būdami arčiausiai darbuotojo jie geriausiai gali įvertinti rodomas
pastangas, lojalumą, kūrybiškumą, požiūrį į
klientą, sugebėjimus prisiimti atsakomybę ir kitus bruožus, kurie visada buvo ir bus vertinami
„Senukuose“.
Daug ką pasakančios charakteristikos iš
parduotuvių į mūsų bendrovės administraciją
atkeliavo ir apie Almą, Joną, Eligijų, Sonatą,
Moniką, Artūrą, Oksaną, Rasą, Snieguolę,
Antaniną, Jūratę, Liną, Neringą, Gražiną,
Mildą. Šie darbuotojai puikiai atlieka jiems pavestas užduotis, yra paslaugūs klientams – rašoma
apie juos.
Už pastangas kuo geriau aptarnauti pirkėjus
kolektyvai dėkingi ir Rasai, Jurgitai, Alfonsui,
Gitanai, Kristinai, Adai, Viktorijai, Povilui,
Arūnui, Artūrui.
Sėkmės jums visiems ir 2014 - aisiais!
Redakcija
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sionalas, bet ir kaip asmenybė. Nė viena aukštoji
mokykla neišmoko to, ką gauni šioje įmonėje.
Todėl ir apsidžiaugiau, kai dukra Miglė
užsiminė, kad norėtų studijas derinti su darbu „Senukuose“. Malonu, kai dukrai gali patarti tai, ką
gerai išmanai, kai žinai, į kokį veržlų, geranorišką
kolektyvą ateina. Ir ji iš kolegų sulaukė daug
paramos. Dirbo jaunesniąja konsultante, po metų
Miglei patikėjo informacijos centro darbuotojos
pareigas. Visa šeima esame patenkinti, kad dabar
ji save gali dar geriau realizuoti.
Vieni į „Senukus“ ateiname atsinešdami kitur
įsigytas vertybes, čia ugdomės naujas, kitiems
mūsų įmonė – pirmoji darbovietė. Kaip ir mano
dukrai. Kiekvienai šeimai svarbu, į kokią aplinką
patenka naują gyvenimo etapą pradedantys sūnūs
ar dukros. Bene svarbiausia ir yra, kai komandoje, į kurią jie ateina, ugdomas atsakomybės, pareigingumo jausmas. Tą pajutau aš pati, tokiame
nuoširdumu alsuojančiame kolektyve darbuojasi
ir Miglė.
Bet, kaip sakoma, nėra namų be dūmų.
Tikriausiai, tokioje didelėje „Senukų“ šeimoje
taip pat visko pasitaiko. Auginkime save
daugybės tų padalinių pavyzdžiu, kuriuose vyrauja tarpusavio supratimas, gerumas vienas kitam. Nesvarbu, ar bendrovėje dirbame pirmuosius
mėnesius ar daugelį metų, į bendravimą su kolegomis žvelkime kaip galima plačiau, stenkimės

suvokti įvairias tarpusavio santykių puses.
Visi mes į vienokią ar kitokią darbo vietą
einame su savo nuostatomis, bet išmokime
dar labiau derinti su kolegų turimomis. G
žinodami, kaip mūsų bendravimą šildo pagi
mas, paskatinamas žodis, praturtinkime jais
pusavio santykius, ir toliau puoselėkime sav
norą spinduliuoti gerumą kitiems. Juk visi
dirbame „Senukuose“!

Aušra Arbačiauski

Druskininkai

„Pirkėjai gro
parduotuve ir

Daugiau kaip 20 tūkstančių pavadinimų buities, namų ūkio
prekių, statybinių medžiagų klientams pateikta Druskininkuose, M. K. Čiurlionio gatvėje, atidarytame „Senukų“ prekybos centre. 78-oji mūsų įmonės prekybos tinklo parduotuvė
įsikūrė bankrotą paskelbusios bendrovės „Pasidaryk pats“
patalpose.
Spalio 29-ąją naujajame prekybos centre bruzdesys
netilo nuo ankstyvo ryto. Trisdešimties darbuotojų kolektyvui, parduotuvės atidarymu besirūpinusiems UAB „Senukų
prekybos centras“ specialistams, administracijos atstovams
rūpėjo žvilgtelėti į kiekvieną prekybos lentyną, kiekvieną 3
tūkst. kv. m prekybos patalpų kampelį.
„Auginkime savyje atsakomybės ir atsidėjimo darbui
grūdus, kurių vaisius galėtų skanauti mūsų parduotuvės
klientai ir mes patys“, – parduotuvės darbuotojams linkėjo
bendrovės mažmeninės prekybos direktorius Marius
Šukauskas. Visiems, kurie rūpinosi, kad prekybos centras
būtų atidarytas laiku, buvo padėkota už nuoširdžias pastangas, jie vaišinti „Senukų“ tortu.
Kelios minutės po aštuonių į prekybos sales jau
plūdo pirkėjai. Vieni skubėjo įsigyti būtiniausių prekių,
kiti nedrąsiai žvalgėsi ir kalbino konsultantus. Netrukus
parduotuvė buvo pilnutėlė druskininkiečių. „Šiai parduotu-

2013 m. Nr. 32 (68)

Mes „Senukuose“
Konkursas „Mesk ir laimėsi“

Metusią rūkyti aplankė dviguba pergalė

…“

ą ate jas
Gerai
iriatarvyje
mes

ienė

Konkurso nugalėtoja Justina (centre) su renginio organizatoriais ir dalyviais.

Nacionaliniame konkurse „Mesk ir laimėsi“
11 SENUKŲ darbuotojų pasiryžo mėnesiui
atsisakyti cigarečių dūmų. Kiekvienas iš jų,
nerūkęs nuo spalio 21 iki lapkričio 21, pretendavo į organizatorių įsteigtus prizus. Laimėti
troško visi, tačiau burtais išrinktas buvo tik
vienas laimingasis.
Lapkričio 19-oji sėkminga tapo Ekspozicijos

valdymo skyriaus administratorei Justinai
Navadvorskytei, į kurios rankas atiteko 100
Lt SENUKŲ dovanų čekis. Kvietimas į po
kelių dienų vykusį nacionalinio konkurso
finalinį renginį „Europa Royal“ viešbutyje
papildė merginos gautas dovanas. Fortūna
Justinai tą dieną šypsojosi – be paminėtų
apdovanojimų ji taip pat laimėjo pagrindinį
konkurso organizatorių įsteigtą prizą –
1200 Lt vertės čekį.
Šis prizas viliojo ne tik Justiną, bet ir
kitus finalistus, suvažiavusius iš skirtingų
Lietuvos kampelių. Nors „Europa Royal“
viešbučio auditorijoje tarp dalyvių šypsenų,
juoko ir nerūpestingų pokalbių viešėjo
draugiškumas, renginio svečiai galėjo pajausti augančią įtampą ir konkurenciją – juk
ir laimėtojas bus išrinktas tik vienas.
Tačiau sėkmė tądien lydėjo mūsų
darbuotoją. Išgirdusi savo vardą Justina
neslėpė jaudulio ir prisipažino netikėjusi,
kad jai vėl pavyks laimėti.
Atsisakyti žalingo įpročio ji norėjo jau
seniai, tačiau visada atsirasdavo priežasčių
vėl užsidegti cigaretę. „Dar prieš konkursą
lemiamą žingsnį žengiau ir tai daryti sekėsi
sėkmingai. Išgirdusi apie šį konkursą dar
labiau suėmiau save į rankas – norėjau
laimėti, bet, pirmiausia, įrodyti sau, kad tai
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Martyna Stankevičiūtė

Kurkime save
*Sąvoka „dirbti“ tolygi sąvokai
„gyventi“ nes ir viena, ir kita reikalauja
kūrybiškumo. Daugelis mūsų pavargsta ne nuo darbo, o nuo nemokėjimo
dirbti kūrybiškai: nuo netikusio bendravimo, nuo kompetencijos ir tolerancijos stokos. Mūsų dalyvavimas, kuriant
bendras vizijas, instinktyviai sujungia
visuose gyvenimuose išugdytus ir suvoktus dėsningumus – tai žmogui teikia
kūrėjo savijautą, kuri veda į savo būties
suvokimą.

ožėjosi nauja
r rinkosi prekes

o
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padaryti galiu“, – atvirauti nevengė Justina.
Pagrindinio prizo nelaimėjusiems
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
doc. dr. Aurelijus Veryga ir Nacionalinės
tabako ir alkoholio koalicijos narė Ingrida Jaselskytė spaudė rankas, siūlė nenusiminti ir dovanojo paguodžiamuosius
prizus. Po apdovanojimų susirinkusieji
neskubėjo išsiskirstyti – visus ilgiau
pabūti kartu jaukioje diskusijoje subūrė
sveikuoliški gėrimai ir gardus tortas.
Besišnekučiuodami dalyviai prisipažino,
kad mesti rūkyti buvo išties nelengva,
tačiau šiandien kiekvienas džiaugiasi savo
pasiektais rezultatais ir nauju gyvenimu
be cigarečių dūmų. Konkurso finalistai
sutartinai kartojo, kad stengsis nepalūžti
ir ateityje nerūkys.
„Prireikė
dvidešimtmečio,
kad
rūkalams galėčiau pasakyti „Ne!“. Buvo
verta, nes metus rūkyti naudą pajutau ir
aš, ir mano artimieji. „Mesk ir laimėsi“
konkursas tapo mano raktu į sveikesnį
gyvenimo būdą“, – įspūdžiais dalinosi
iš Klaipėdos į Kauną atvykęs vienas iš
konkurso dalyvių su žmona.

vei vietos ieškojome visame mieste, bet pasirinkome būtent
šį pastatą. Pirkėjams jis labai patogioje vietoje, juolab, kad
čia ir anksčiau buvo prekiauta panašios paskirties prekėmis.
Į naująjį prekybos centrą mūsų bendrovė investavo 2 mln.
litų“, – džiaugdamasis įgyvendintu projektu ir dideliu pirkėjų
susidomėjimu sakė mūsų įmonės prekybos tinklo plėtros
projektų vadovas Remigijus.
„Nemanėme, kad pirmoji darbo diena bus tokia audringa.
Matote, kaip mes įkaitę“, – neslėpė konsultantas Edmundas.
„Tokius pirkėjų srautus norėtųsi matyti kiekvieną dieną“, –
džiugesiu ir viltimi dalinosi prekybos centro direktorius
Tomas Antanavičius. O įsidrąsinę pirkėjai grožėjosi moderniai suplanuotomis erdviomis patalpomis, rinkosi kas garso
ir vaizdo aparatūrą, kas santechnikos, apšvietimo, apdailos, laisvalaikio prekių, įrankių, statybinių medžiagų, kiti
domėjosi daugybe čia teikiamų paslaugų.
Kaip sakoma, gera pradžia – pusė darbo. Tikėkimės, kad
naujoji „Senukų“ parduotuvė garsiame šalies kurorte, jos
komanda pirkėjų lūkesčius pateisins taip, kaip ir visi kiti
„Senukų“ prekybos centrai, šalies rinkoje gerą vardą pelnę
jau seniai.
Martyna Stankevičiūtė
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*Žmogus iš prigimties yra egoistas,
todėl visose gyvenimo srityse instinktyviai gina asmeninius interesus. Negalime
ignoruoti savo prigimties, bet galime
stengtis atrasti visuotinės ir asmeninės
naudos sąlyčio taškų, nes vien tik
asmeninių ar vien tik visuomeninių
interesų gynimas neturi perspektyvos,
kaip ir atskirai dvasingumas ar atskirai
įstatymais apibrėžtas pilietiškumas.
*Mums pakanka kompetencijos
įgyvendinti viziją, nes iš prigimties
kiekvienas ją kurdamas, kuriame ir
gebėjimą viziją realizuoti. Mums trūksta
kitko – tolerancijos, noro vienas kitam
padėti, trūksta supratimo, kad viskas,
kas vyksta įmonėje, visoje šalyje, daugiau ar mažiau priklauso nuo kiekvieno
iš mūsų. Viso to nepaisymas labiausiai
trukdo kurti vizijas tvarkų, kurios patį
kūrėją skatintų jas tobulinti.
*Visi mes, ką nors darantys – dirbantys, studijuojantys, sportuojantys – kaupiame patirtį ir siekiame užsibrėžto
tikslo, nes matome žmones, pasiekusius
puikių rezultatų, ir patys viliamės jų
pasiekti. Bet jei darbuotojas netiki vadovu, studentas – dėstytoju, sportininkas –
treneriu, tai ką galima pasiekti? Sėkmė
priklauso nuo siekiančiųjų suvokimo ir
tikėjimo savo tikslo naudingumu ne tik
sau, bet ir bendruomenei.
Augustinas Rakauskas
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Žmogaus kūrybingumas ir pastangos tobulėti yra nuostabiausios savybės.

„Po saule įsitvirtinome…“
Mažeikių prekybos centrui – 10 metų
„Dar vis nesinori tikėti, kad mes čia bendram darbui buvome surinkti prieš tiek laiko, – šypsosi Dalia Bartašienė
ir žvilgteli į Edmundą Jarockį. – Na argi ne taip? Atėjome
prekyboje mažai ką išmanydami, bet labai norėjome, kad
klientai mumis, rinkos naujokais, kuo greičiau pasitikėtų.“
„Man tai neretai prieš akis iškyla tos pirmosios darbo
dienos, kai parduotuvėje šurmuliavo minia pirkėjų ir dažnas
vis ko nors teiravosi, tikslinosi,“ – tarsteli Edmundas (abu kolektyvo senbuviai – nuotraukoje teksto apačioje).
Per dešimtmetį šis „Senukų“ prekybos centras Žemaitijoje tapo populiaria apsipirkimo buities, namų ūkio prekėmis ir
statybinėmis medžiagomis vieta. Tie, kas
dirba nuo pirmųjų parduotuvės veiklos dienų,
prisimena, kaip buvo mokytasi vienas iš kito,
kaip buvo reikalingi iš Kauno atvykstančių
bendrovės specialistų patarimai. „Daug, tikrai
daug jie padėjo. Nors mus skiria beveik 200
kilometrų, bet dažną problemą sprendėme ir
tebesprendžiame kartu. Sakyčiau, labiausiai
tas išryškėjo, kai patekome į bendrą „Senukų“
informacinės sistemos tinklą – mokėmės su
visais įmonės padaliniais susikalbėti kompiuteriais. Taip ir tvirtinome sau vietą po saule,“ –
dalijosi mintimis Dalia Bartašienė.

Pažymint veiklos dešimtmetį buvo kalbėta, jog daug
įtakos veiklos rezultatams turėjo ir turi geri tarpusavio
santykiai. Ir administracija, ir darbuotojai įsitikinę, kad labai svarbu kolegoms, reikalui esant, negailėti gero žodžio,
bendradarbiui nuoširdžiai parodyti jo klaidas, o jas patiems padarius kolegų geranoriškus patarimus stengtis suprasti. Tada ir tarpusavio santykių aiškinimosi problemos
išnyksta, ir darbo rezultatai būna geresni.
„Klientas nori, kad šalia būtume tuo metu, kai jam prireikia patarimo, tiki mūsų žiniomis, todėl stengiamės jo neapvilti“, – sakė kolektyvo vadovė Lina Žurauskienė. Tarsi
patvirtindami jos žodžius mūsų kalbinti mažeikiškiai Bronius Sargautas, Monika Vitkuvienė, Audronė Šimanskaitė
ne tik gyrė paslaugius parduotuvės konsultantus, bet ir tai,
kad čia, eksponuojant prekes, galvojama apie patogumus
pirkėjui, kad į šį šiuolaikiškai įrengtą prekybos centrą visada malonu užeiti.
Pasak prekybos centro direktorės, ir komandos senbuviai,
ir vėliau prie jos prisijungę darbuotojai gerai suvokia, jog
sėkmė daug priklauso nuo jų darbo nuoširdumo, dėmesio
pirkėjui. Būtent dėl to, dėl prekybos salėse esančios prekių
įvairovės čia ir lankosi daugelis tų pačių klientų. Dar daugiau jų atsirado tada, kai šalia 2000 kv. m prekybos centro
buvo įrengta „Statybų duonos“ parduotuvė.
Marius Antanaitis

Sėkmės istorijos
Dar kartą naujoms pareigoms jis buvo paskirtas prieš
pustrečių metų. Atėjo vadovauti skyriui, kuriame kiek
anksčiau dirbo projektų vadovu. Per 16 darbo metų
„Senukuose“ tai tryliktosios Kęstučio pareigos. Pažintį
su bendrove pradėjęs dirbdamas santechnikos prekių
pardavėju-mokiniu, pardavėju, vyr. pardavėju, Kauno
aukštesniosios technikos mokyklos absolventas greitai
pateko į kitus vandenis. „Vienąkart užėjęs pas parduotuvės
direktorę į kabinetą kažko paprašyti, čia užtrukau daugiau
kaip pusvalandį. „Sėsk, – sakė ji, – pašnekėsim.“ Teko
atsakyti į nemažai su prekyba susijusių klausimų. O po
kelių dienų sužinojau to pokalbio rezultatą. „Norėtume,
kad ateitum dirbti į administraciją. Reikalingi prekių
temų specialistai“, – išgirdau pasiūlymą. To pirmojo
netikėto posūkio darbe, matyt, niekada neužmiršiu. Tik
kiek vėliau, kai man viena po kitos buvo pasiūlytos vėl
kitos pareigos, supratau, kodėl taip viskas sėkmingai pirmojoje mano darbovietėje klostosi“, – prisimindamas tuos
jau gerokai nutolusius metus šypsojosi Kęstutis.
Tai argi galėjome įmonės senbuvio nepaprašyti skaitytojams papasakoti, kaip atėjo branda, kas po kojomis
padėdavo vis naujos patirties ir karjeros laiptelį? Štai
kokie jo samprotavimai.

6 Verslumo dvasia

Kiekvienas darbas, kurį tau patiki, labai greitai gali
tapti suvokiamas ir mielas, jeigu nori jo išmokti, kiekvienos pareigos gali būti įkandamos, jeigu ankstesnėse neapsiribojai vien savo „darželiu“, o domėjaisi ir domiesi kitų
skyrių, grupių veiklos specifika, problemomis, visos įmonės
tikslais, jeigu vienokią ar kitokią savo padalinio nesėkmę
vertini kaip trikdį kolegoms. Turbūt tai ir yra svarbiausia,
ką jau senokai suvokiau dirbdamas „Senukuose“. Todėl
dabar jau žinau, kodėl tada, kai reikėjo tobulinti neseniai
sukurto „Senukų“ franšizės prekybos tinklo darbą, vieni
ar kiti iniciatyvesni, pirkėjų dėmesio susilaukę vyresnieji
prekių pardavėjai buvome kviečiami dirbti kuriamo Prekybos tinklo asortimento formavimo skyriaus prekių temų
specialistais. Ką jau buvome spėję savo darbe išmokti, savo
žiniomis, organizacine veikla stengėmės padėti regionuose
besikuriančioms partnerių parduotuvėms.

Nestokime patys sau
skersai kelio…
Dalindamiesi keliais skyriuje buvusiais kompiuteriais
ruošėme krūvas įvairių ataskaitų. Analizuodavome, kaip
šioms parduotuvėms sekasi parduoti prekes, sandėliuose
esančius jų likučius, tarėmės, kiek vienai ar kitai parduotuvei reikėtų atvežti prekių, ką pasiūlyti naujesnio, ko atsisakyti. Neskaičiavome valandų, džiaugėmės, kad kolegos
regionuose patenkinti mūsų parama.
Visiems palengvėjo, kai bendrovė įsigijo daugiau
kompiuterių. Pajutome, kad darbas tapo efektyvesnis.
O kai paskirtos vyresniojo specialisto pareigos mane
dar labiau susiejo su franšizės verslo modelį vis labiau
perprantančiomis regionų parduotuvėmis, darbas vėl tapo
įdomesnis: komandiruotėse susitikę su partneriais apie
asortimentą kalbėdavomės jau strategiškai, diskutavome
apie tikslus, analizavome, kodėl vienais mėnesiais prekyba
geriau sekasi, kitais blogiau, kiek tai priklauso nuo mūsų
savitarpio supratimo. Priėmus kryptingus sprendimus, juos
aptardavome su savo skyriaus kolegomis – prekių temų
specialistais. Aiškinomės, kodėl reikia daryti taip, o ne
kitaip, norėjosi, kad numatyta strategija visiems būtų suprantama iki smulkmenų, kad užduotis kiekvienas vykdytų
suprasdami bendrus mūsų įmonės siekius.

Pakviestas vyresniojo vadybininko pareigoms į Prekybos tinklo vystymo skyrių, atėjau net nesuabejojęs. Įgyta
jau nemaža darbo patirtis leido suprasti, jog čia vėl yra
naujos galimybės tobulėti – juk teks rūpintis jau ne vienos
temos prekių pardavimu, o kiekvienos kuruojamos regiono parduotuvės rezultatais, jų plėtros galimybėmis, padėti
partneriams surikiuoti visus jų darbus, reikalingus parduotuvei funkcionuoti. Tą nuoširdžiai gali daryti tik jausdamas
pasitenkinimą savo galimybėmis padėti regionų partneriams tiek apsisaugoti nuo galimų nuostolių, tiek padidinti
jų pelningumą.
Kai pasiūlė Prekybos tinklo plėtros projekto vadovo
pareigas, stengiausi įrodyti, jog ir jų esu vertas. Naujas
iššūkis buvo, kai pakvietė vadovauti Regionų mažmeninės
prekybos įmonių skyriui. Dabar esu atsakingas jau už kito
padalinio veiklą. Kiekvieną kartą eidamas į kitas pareigas
žinojau, jog atsakomybė vis didėja, bet visur vedė noras
daugiau sužinoti, save išbandyti ir labiau pažinti. Argi tai
neįdomu? Juo labiau, kai kaskart įsitikini, kad pastangos
visada artina sėkmę.
Ne, ne girdamasis apie tai kalbu. Į kiekvieną pasiūlymą
teigiamai reagavau todėl, kad pereidamas į kitą padalinį
įžvelgiau perspektyvą. Juk neretam būna taip: atėjus į naują
darbą viskas įdomu, tobulėji, stengiesi... Laikui bėgant viskas tampa aišku, savo galimybių ribas jau esi patikrinęs
ir darbo rezultatai nustoja džiuginti. Nesibaidykime naujų
pareigų, jei jas pasiūlo, gal nestokime patys sau skersai kelio, jeigu jaučiame, kad ten, kur dirbame, darosi
ankšta. Sakykime tai aukštesniems vadovams ir daug kas
priklausys nuo konkrečios situacijos, nuo kiekvieno mūsų
patirties, atsakomybės pojūčio ir pastangų.
Savo sėkmės istorijas kuriame patys. Visada gerbiau ir
gerbsiu kolegas, kurie daugelį metų dirba tose pačiose pareigose ir tuo labai patenkinti. Jie turi savus argumentus.
Prisimenu „Verslumo dvasios“ laikraštyje vienos darbuotojos išreikštą itin taiklų pastebėjimą: „Geriau būti profesionaliu vadybininku, nei prastu vadovu. Būkime tuo ir
ten, kur save galime realizuoti geriausiai.“ Daugelis mūsų
darbuotojų džiaugiasi, kad gerai išmano savo darbą, jiems
smagu gerai pažįstamoje aplinkoje. Į ilgametį darbą tose
pačiose pareigose jie žvelgia kaip į privalumą.
Bet aš vis tiek linkęs raginti: atsiradus galimybei,
išbandykime save. Jeigu vadovai suranda mums vietą, kurioje
galime dar labiau tobulėti, tai kodėl to atsisakyti? Tokie
pasiūlymai nebūna iš piršto laužti – įvertinamos mūsų
kasdienio darbo pastangos ir tikimasi, kad jos dar labiau
išryškės kitoje veiklos grandyje.
2013 m. Nr. 32 (68)

„Senukų“ franšizės prekybos tinkle – 15 metų.
Daugelyje mūsų laikraščio numerių
skaitytojus esame supažindinę su
seniausiais (ne amžiumi) „Senukų“
partneriais įvairiuose šalies regionuose. Tada, 1997–1998 m., patirties rinkoje jau turėjusiai mūsų
bendrovei pažintis su mažų ūkio
prekių parduotuvėlių savininkais
prasidėjo ilgais abipusiais svarstymais: „O gal iš tiesų vieni kitiems
galime būti naudingi?“ Kažin, ar
tuomet, bendrų vizijų priešaušryje,
kas nors manė, kad tokie svarbūs
taps pirmieji žvalgybiniai pokalbiai,
savų tikslų pristatymai.
Šiems
mėginimams
reikėjo

drąsos, nes mokytojų ir patarėjų
nebuvo. Tokius žodžius teko girdėti
beveik iš visų bendrovių, su kuriomis „Senukus“ sieja seniausi
partnerystės ryšiai, vadovų. Iš
Kėdainių UAB „Takada“ generalinio direktoriaus Sigito Butkaus ir Šalčininkų rajono vartotojų
kooperatyvo pirmininkės Felicijos
Grudinskajos – taip pat. Šįkart
vėl viešėjome jų vadovaujamose
parduotuvėse.
Fotografavome
darbuotojus, vis modernėjančias
prekių ekspozicijas. Juk penkiolika
bendradarbiavimo metų – neeilinė
sukaktis…

Šalčininkai.

Kėdainiai.

parduotuvėlę. Taip jau buvo lemta
– suvokimas, jog rinka reikalauja
nuolatinių permainų, suvedė su
partnerių mūsų regione ieškojusiais
„Senukais“. Šios patirtį turinčios bendrovės
specialistų paramos, kreditan iš jos gautų
statybinių medžiagų, buities bei ūkio
prekių kitaip nepavadinčiau kaip globa“, –
„Takados“ savininkas ir šįkart neužmiršo
partnerystės ištakų.
Jos neatskiriamos nuo nedidukės prekybos salės rekonstrukcijos, ruošiant vietą
ir „Senukų“ asortimento prekėms, nuo
žvalgymosi į šalia esančius žemės plotus ir vizijų juose statyti kur kas erdvesnę
parduotuvę. Sigitas pasakojo, kaip iš
partnerių mokėsi dirbti, bendrauti labai
konkrečiai.
Iš mažos parduotuvėlės „Takada“ išaugo
į klientams patrauklų beveik 4000 kv. m
prekybos centrą. Bendrovės savininkas
džiaugiasi gausaus kolektyvo pastangomis,
kurioms pamatus kloja geri tarpusavio santykiai, nuoširdus bendradarbiavimas su
parneriais.
„Save vis pagaunu esant tokį, koks
buvau laimingas, kai pajutau partnerystės
galią, kai uždirbau pirmąjį pelną. Jau seniai
supratau, jog tokio jausmo priežastis – toli
gražu ne didesnė galimybė gyventi geriau.
Gali turėti dešimt kostiumų, bet apsivilkti
įmanoma tik vieną. Nieko nėra svarbiau už
didžiulį norą kasdien skubėti į darbą, pavargti nuo bendrovės rūpesčių kasdienybės,
o vakare, mintimis perbėgus per žmones,
su kuriais tenka tais rūpesčiais dalintis,
pasidžiaugti jų pastangomis ir tuo, kad, reikalui esant, gali visada atsiremti į „Senukų“
specialistų petį“, – atviravo Sigitas Butkus.

Kai pajunti
bendradarbiavimo galią...
„Prisimenate, kaip džiaugiausi, kai 2002-aisiais pasistatėme naują 900 kv. metrų
pastatą? Tada neatpažįstamai pasikeitė ir
senosiose patalpose buvusios prekių ekspozicijos“, – šypsojosi „Takados“ generalinis
direktorius Sigitas Butkus.
„Tada rodėte, kiek daug į jas pateko
prekių, iki tol buvusių sandėliuose. Geriausiai prisimenu iš pirkėjų išgirstus įspūdžius.
Juos ypač džiugino, kad parduotuvėje atsirado savitarna, kad prekės neužspaustos,
jas galima apžiūrėti iš visų pusių“, – antrinau pašnekovui.
Aptarėme ir mūsų susitikimą 2004-aisiais ką tik atidarytoje „Statybų duonos“
parduotuvėje. Iš sandėlio statybinės
medžiagos buvo pergabentos į naujai
įrengtas 800 kv. metrų ploto patalpas ir
surikiuotos patogiuose stelažuose. Stogo danga, drenažo ir vandentiekio sistemos, plytos, blokeliai „įsikūrė“ 500 kv. m
aikštelėje lauke.
„Šaunūs „Senukų“ specialistai. Kai
įrenginėjome parduotuves, jie patarinėjo,
konsultavo taip, tarsi būtų ruošęsi atidaryti kokį nors savo objektą“, – tų dienų
rūpesčius komentavo Sigitas Butkus.
Į savarankišką verslą jį, inžinierių
konstruktorių, atvedė įmonės, kurioje dirbo, bankrotas. Padėjo diplomą į stalčių ir
pabandė save išbandyti prekyboje. „Kaip
inžinieriui technika buvo prie širdies, o savas verslas tais laikais – jaudinantis iššūkis.
Kėdainiuose atidariau automobilių prekių

Partnerį pažino ir nelaimėje

Daugelį metų sėkmingai dirbusį „Senukų“
partnerį Šalčininkuose – rajono vartotojų
kooperatyvą – bėdos tąkart, prieš trejus
metus, užgriuvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, Taip dabar tų dienų problemas įvardino ir kooperatyvo valdybos
pirmininkė Felicija Grudinskaja, ir mūsų
bendrovės specialistai. Tačiau abiejų
kolektyvų partnerystės penkiolikmetis sutiktas jau pragiedrėjusiomis nuotaikomis.
Pokalbis su pirmininke prasidėjo jos
prisiminimais apie pažintį su „Senukais“:
„Žinodama, kad ne vieno šalies rajono
vartotojų kooperatyvai jau bendradarbiauja
su šia bendrove, ir aš paskambinusi išsakiau
savo norus. O kai UAB „Senukų prekybos

centro“ specialistai atvyko į žvalgybą, kokias patalpas turime, kokios mūsų galimybės
Šalčininkuose atidaryti buities, ūkio
prekių ir statybinių medžiagų parduotuvę,
aptarėme partnerystės sąlygas. Tikrai neramu buvo ar vieni kitų neįklampinsime,
bet bendromis pastangomis parduotuvėlę
įrengėme, pagal franšizės verslo modelio sąlygas, iš „Senukų“ kreditan gavome prekių. O vėliau, kaip toje pasakoje:
plėsdami patalpas, prekių asortimentą ilgai
ir laimingai gyvenome“.
Bendromis partnerių pastangomis ruošti
plėtros planai, ieškojimas būdų prekybą
tobulinti kuo mažesnėmis sąnaudomis,
parduotuvę išaugino iki 900 kv. m. Sublizgo nauja prekybos įranga, „atsirado“
kompiuteriai, išaugo prekių asortimentas,
padidėjo jų apyvarta. Pirkėjai, parduotuvėje
surasdami patogumus, erdvę, šiuolaikiškus
reklamos elementus, ją lygino su „Senukų“
prekybos centrais.
„Atrodė taip viskas gerai klojasi ir čia
– ta nelemta ekonominė krizė. Ji mus, kaip
ir daug ką, išmušė iš vėžių, bet partnerių
padedami tą pirmąją negandą atlaikėme, –
„Senukų“ pagalba bei kolektyvu didžiavosi
kooperatyvo valdybos pirmininkė.
Deja, daug ką pakeitė liga. Po septynių
mėnesių grįžusiai iš ligoninės, kurioje
pavyko išsigelbėti nuo sunkių insulto pasekmių, F.Grudinskajai paaiškėjo
parduotuvėje esantys didžiuliai finansiniai
trūkumai. „Skelbkime bankrotą“, – siūlė
jai darbuotojai. „Labai sunku buvo išgirdus
tokią „paguodą“. Aš savo žmonėmis taip
tikėjau…“, guodėsi pirmininkė.
Palaikoma
gydytojų,
šeimos
ir
„Senukų“ specialistų kooperatyvo vadovė
stengėsi kaip nors nusiraminti. Nemaloniausia jai buvo tai, kad už kreditan gautas
prekes negalėjo atsiskaityti su partneriais.
„Matyt, ne tik draugą, bet ir partnerį
geriausia pažinsi nelaimėje, – atviravo p.
Felicija, geru žodžiu minėdama „Senukus“.
– Kolegos kauniečiai, supratę mano
situaciją, neskubino atsiskaityti. Ir dar davė
naują prekių kreditą“.
Sunkiu metu naujam kolektyvui
tenka bent kiek paminėti partnerystės
penkiolikmetį:
tenka
bylinėtis
su
nesąžiningai pasielgusiais buvusiais kolegomis, mokyti naujai priimtus darbuotojus,
pačiai bendrauti su gydytojais ir kartu su
mūsų bendrovės specialistais toliau kurti
parduotuvės viziją. Kiek išgali, vėl investuoja – norisi, kad „Senukų“ prekės turėtų
dar didesnę paklausą.

Su „Senukų“ partneriais bendravo Antanas Marčiulionis.
2013 m. Nr. 32 (68)
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Visuomenės organizavimo parkas siekia žmones jungti naujam gyvenimo būdui.

„Oskaro“ šviesa virš modernėjančio parko
Metų spalvos
Daug, labai daug Vazgaikiemyje (Prienų raj.) spalvų. Kasmet jų daugėja. Naujo gyvenimo
būdo šiame kaime spalvų ir atspalvių gamą kuriantis Visuomenės harmonizavimo parkas
2013-aisiais įvertintas Lietuvos turizmo „Oskaru“ Kitaip sakant, įvertintas šios viešosios
įstaigos iniciatoriaus ir įsteigėjo Augustino Rakausko bei parko komandos pastangos, kaimą
praturtinusios naujomis architektūros, turizmo ir poilsio spalvomis.
Daugiau kaip 160 hektarų šio verslininko,įkurtas ir toliau plečiamas parkas, jo aplinka ir
vykstantys renginiai vis labiau įprasmina projekto iniciatoriaus siekį jungti žmones, padėti
jiems žadinti savo gerąjį pradą ugdytis sąmoningumą. Verslininkas įsitikinęs, kad jo vizijos
ir investicijos kasmet atvers vis platesnį kelią spindulėliui, nešančiam šviesą į Lietuvos
kaimą, visuomenę skatins kurti naujas – harmoningo poilsio – tradicijas.
„Naujas laisvalaikio tradicijas padeda kurti įvairios stovyklos šeimoms, bendruomenėms,
seminarai,pirtys, masažai, organizmo valymas, sveikas maistas,koncertai, pasivažinėjimai
žirgais,dviračiais, įvairios sporto rungtys. Daug įvairių renginių čia vyksta „Senukų“ kolektyvui. Norisi, kad apsilankymas Parke būtų ne vienos dienos programa, o postūmis naujam gyvenimo būdui“, – tai, kas stengiamasi įgyvendinti, komentavo parko direktoriaus
pavaduotojas Mantas Valma.
Poilsiui čia yra vietos ir moderniame viešbutyje, šiuolaikiškai įrengtuose nameliuose
ir palapinėse. Stiprinti sveikatą padeda SPA centro baseinas, įvairios pirtys, Pramogoms
suformuoti įvairaus dydžio tvenkiniai, sporto aikštelės, įrengtas hipodromas.
Pasak parko darbuotojų,labai sunku žmones išmokyti draugauti su gamta, gyvūnais, bet
dar daugiau pastangų reikia juos išmokyti bendrauti, draugauti tarpusavyje. Todėl čia ir
stengiamasi, kad poveikį darytų visa aplinkaį: žirgai,paukščiai, takai, sodinukai, miškas,
vanduo, pastatai, saugumo priemonės. Parko lankytojai pratinami ilsėtis, tausojant ir
džiaugiantis tuo, kas sukurta.

„Celine Dion Tribute“
Naujametinis vakaras HARMONY PARKE

Visuomenės harmonizavimo parkas, įsikūręs Vazgaikiemyje,
kaip ir kasmet gruodžio 31 d. 19 val. kviečia į naujametinį vakarą,
kuris prasidės šventiniu aperityvu ir originalia fotosesija. Kiekvienas svečias gaus unikalias, tik jam skirtas, nuotraukas su šventinio
vakaro akimirkomis.
Vakarą tęs linksmas aukcionas. Bet laukiamiausia renginio dalis – „Celine Dion Tribute“ programa, kurioje dainuos televizijos
projekte „Auksinis balsas“ išgarsėjusi įstabaus balso savininkė Indrė
Anankaitė (su gyvo garso grupe).
Šventiniam vakarui „SIMBOLY“ restorano šefų komanda pateiks
net šešių patiekalų vakarienę, prie gurmaniško maisto someljė priderins rafinuotus skirtingų rūšių vynus. Beje, aukščiausia aptarnavimo klasė bei gera nuotaika – „Simboly“ kokybės standartas.
Šventės svečius užims laidų vedėjas bei vakarėlių liūtas Saugirdas Vaitulionis. Tad nenustebkite, jeigu tektų dalyvauti žaidime
ar konkurse – renginyje numatoma įvairių staigmenų. Taip pat jūsų
laukia malonumai SPA vandens ir pirčių erdvėje.
Laikrodžiams išmušus dvyliktą valandą, parko dangų nudažys
margaspalviai fejerverkai.

Būtina išankstinė rezervacija.
Tel.: +370 615 05 188, +370 650 98 012, el. p. info@harmonypark.lt
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