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ROZ MO WA Z

To ma szem Smy ka czem 

i Ro ma nem Szy mań skim*

–Kry zy su w na szej bran ży na ra zie
nie wi dać, ale to do bry czas na in we -
sto wa nie – mó wią wła ści cie le ser wi -
su sa mo cho do we go.

JA RO SŁAW BIŃ CZYK: Czy w bran ży mo -
to ry za cyj nej wi dać kry zys?
RO MAN SZY MAŃ SKI: Nie wi dać, bo zi -
ma i pier wsze mie sią ce ro ku za wsze
są gor sze. 
TO MASZ SMY KACZ: Wpływ na to ma ją
fe rie, a po za tym du ża część pol skich
kie row ców zi mą jeź dzi znacz nie
mniej al bo wca le. 
Czy Wa szym zda niem wciąż jest gru -
pa let nich kie row ców?

SZY MAŃ SKI: To praw da. Jest co raz
wię cej ro dzin, w któ rych są dwa, trzy
sa mo cho dy. Gdy jest śli sko, żo na wo -
li po je chać z mę żem. 
Bie rze cie pod uwa gę, że kry zys wpły -
nie na bran żę?

SMY KACZ: Tak, dla te go sta ra my się
za chę cić lu dzi po przez lep szą ob słu -
gę, że by za te sa me pie nią dze, do stał
coś wię cej. Że by zo stał do brze ob -
słu żo ny, sa mo chód wy je chał umy ty
i do kład nie spraw dzo ny. Po za tym
li czy się ja kość. Wi dać, że klien ci wo -
lą wy dać wię cej pie nię dzy, że by mieć
pew ność usłu gi. Dla te go uzna je my
100 procent re kla ma cji.
Co bę dzie, je śli kry zys na praw dę na-
d ej dzie?

SMY KACZ: Dla te go sta ra my się już
te raz roz bu do wać. Li czy my się z tym,
że mar ki, któ re te raz ob słu gu je my,
a więc To y o ta i Le xus, mo gą stać się
mniej po pu lar ne, dla te go my śli my
o roz sze rze niu dzia łal no ści na in ne
ja poń skie.

A co z pra cow ni ka mi? Jesz cze pół ro -
ku te mu by ł prob lem ze zna le zie niem
me cha ni ków.

SZY MAŃ SKI: Nie na rze ka my, bo ma -
my 100-procentową ob sa dę. 

SMY KACZ: Po pyt na pra cę wzra sta.
Po za tym bar dzo po wię kszy ło się za in -
te re so wa nie sta ża mi. Wcześ niej te go nie
by ło, a te raz ma my ofer ty z urzę dów
pra cy, uczel ni czy szkół. Na pew no za -
dzia ła ła też co raz wię ksza si ła na szej
mar ki. Moż na po wie dzieć, że ucie ka my
do przo du. Po za tym, gdy by ło me dial -
ne apo ge um kry zy su, zde cy do wa liś my
się na po zy ska nie cer ty fi ka tu ISO. 
Co to da je? 

SMY KACZ: Dzię ki te mu mo że my zaj -
mo wać się róż ny mi mar ka mi, a tak że
flo ta mi. To jest szan sa, bo wiel kie fir -
my za czną szu kać osz częd no ści. Trze -
ba by ło speł nić wszyst kie as pek ty TÜV.
Ca ła pro ce du ra kosz to wa ła nas 30 tys.
zł, ale by ło war to.

SZY MAŃ SKI: Trud no mó wić lu dziom:
da je my sło wo ho no ru, je steś my uczci -
wi. A cer ty fi kat mó wi, że speł nia my
naj su ro wsze wy mo gi ja ko ścio we. Sa -
mo chód zo sta nie ob słu żo ny we dług
naj bar dziej ry go ry stycz nych stan dar -
dów nie miec kiej fir my.
Ser wi su je cie le xu sy. Czy w Ło dzi jest
za po trze bo wa nie na ta ką usłu gę?

SZY MAŃ SKI: Co raz wię cej tych sa mo -
cho dów po ja wia się na ryn ku. To mar -
ka zwią za na z To y o tą, więc na sze urzą -
dze nia ob słu gu ją tak że wszyst kie mo -
de le le xu sa. To wzbo ga ce nie ofer ty. 

SMY KACZ: Ło dzia nin po sia da ją cy le -
xu sa, naj bliż sze ser wi sy au to ry zo wa ne
ma w War sza wie i Ka to wi cach. Dy rek -
ty wa uni j na GVO da je nam moż li wość
zaj mo wa nia się au ta mi tej mar ki. Już te -
raz ob słu gu je my po nad 50 le xu sów. 1

ROZMA WIAŁ JA RO SŁAW BIŃ CZYK

*To masz Smy kacz
i Ro man Szy mań ski 
są wła ści cie la mi fir my SiS

Ucie ka my do przo du
R E K L A M A


