Vážení,
rádi bychom Vás tímto oslovili s nabídkou možné vzájemné spolupráce, či případného vytvoření
společného podniku.
Jsme firma Plastika SV s.r.o. sídlící v obci Zdounky (okr.Kroměříž), zabývající se průmyslovým
zpracováním plastů. Jsme také tradičním výrobcem plastových silničních směrových sloupků,
průmyslových plastových ventilátorů a dalších plastových výrobků.
V obci katastru obce Zdounky vlastníme velký výrobní areál, který naše společnost zatím využívá
jen z části. Proto hledáme pro tyto volné kapacity nějaké další vhodné využití. Máme k dispozici také
dostatek až nadbytek levné a přitom kvalifikované pracovní síly. Jedná se převážně o ZTPS
zaměstnance, na jejichž mzdových nákladech se z velké části podílí i stát. Vzhledem k tomuto a také
s ohledem na naše zaměstnance v současné době hledáme vhodné využití našich výrobních
prostředků a proto Vám nabízíme:
-

Odkoupení nebo převzetí Vaší výroby (společnosti – firmy) za velmi výhodných
podmínek a to i pokud je v současné době mírně ztrátová.

-

Přesunutí Vaši výroby do našeho areálu, za využití naší kvalifikované pracovní síly a
výrobních prostředků při zachování Vašeho provozního vedením a pod Vaším
obchodním jménem.

-

Dlouhodobou a vysokou provizi při získání nebo zprostředkování zakázkové výroby,
nebo i možnost přímo se podílet na takto získané výrobě.

-

Výrobně se podílet formou subdodavatele nebo partnera na Vámi získaných
zakázkách, jež v některých aspektech převyšují Vaše současné výrobní nebo technické
možnosti.

Synergické efekty přidáním další nové výroby k naším stávajícím zavedeným činnostem by byly
značné. Zcela jistě by tak došlo k výraznému poklesu provozních nákladů společnosti, která by
využila této naší nabídky. Také jsme ochotni se finančně podílet na realizaci materiálové stránky
výroby. Tyto aspekty naší nabídky nejsou v současné době ekonomicko-hospodářského útlumu
zanedbatelné.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a existoval by z Vaší strany nějaký zajímavý podnikatelský
záměr, nebo podnět ke vzájemné a bezpochyby oboustranně výhodné spolupráci, rád Vás osobně
navštívím a vše s Vámi osobně projednám a prodiskutuji.
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