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Ogres uzņēmums «SELDING» –
lieliska izvēle uzkopšanas profesionāļiem
sionāļiem
RITVARS RAITS
Ogrē, Vidzemes ielā 3, jau vairākus gadus darbojas profesionālo mazgāšanas līdzekļu un
uzkopšanas inventāra vairumtirdzniecības firma «SELDING». Pagājušajā nedēļā «OVV» bija iespēja
apmeklēt šo ogrēniešu uzņēmumu, kur mūs laipni uzņēma SIA «SELDING» valdes loceklis Raivis
Mednis un rdzniecības vadītājs Dzintars Rumps.

SIA «SELDING» rdzniecības vadītājs Dzintars Rumps un
valdes loceklis Raivis Mednis.

SIA «SELDING» dibināta 2004.gadā un visu šo
laiku nodarbojas ar higiēnas un saimniecības preču
rdzniecību, kā arī to bezmaksas piegādi visā Latvijas
teritorijā. Šo preču grupas rgū Ogres uzņēmums
ir pie ekami ak vs «spēlētājs», tāpēc nav nekāda
pārsteiguma, ka pa šo laiku tas spējis kļūt par
vienu no vadošajiem savā nozarē – «SELDING»
apkalpo vairāk kā 3 000 klientu (rūpnīcas, fabrikas,
ražotnes, veikalus, valsts un pašvaldības iestādes).
SIA «SELDING» strādā 22 darbinieki, uzņēmumam ir
seši reģionālie pārstāvji, kuri darbojas katrā Latvijas
novadā. Ogrēniešiem arī ekonomiskās krīzes laikā
izdevies gan saglabāt savus klientus, gan panākt, ka
uzņēmuma apgrozījums noturas iepriekšējā līmenī –
pagājušajā gadā tas bija vairāk kā 1,4 miljoni latu,
vals j nodokļos samaksā 245 tūkstoši latu.

«SELDING» piedāvā gan preces,
gan konsultācijas
SIA «SELDING» valdes loceklis Raivis Mednis
sarunas laikā atklāja, ka Ogres uzņēmuma liela
priekšrocība ir ešie līgumi, kas noslēg ar vairāk
kā 30 ražotājiem visā Eiropā. Līdz ar to ogrēniešu
klien em Latvijā ir iespēja saņemt uzkopšanai
nepieciešamo produkciju par ļo pievilcīgu cenu,
jo tai bijis kai viens starpnieks. Tāpat «SELDING»
sadarbojas arī ar vietējiem ražotājiem, izplatot
produkciju ar tādiem zīmoliem kā «Spodrība»,
«Jūsma», «Merkant» u.c. Uzreiz gan jāpiebilst, ka
«SELDING» ešie klien ir kai juridiskas personas,
esa, noteiktu saimniecības preču sor mentu
uzņēmums piegādā arī mazum rdzniecības veikaliem,
kur to iegādā es var jebkurš.
Tirdzniecības vadītājs Dzintars Rumps uzsvēra
to faktu, ka SIA «SELDING» visā Latvijā nodrošina
savas izpla tās produkcijas bezmaksas piegādi.
Tas, protams, neesot tā, ka, piemēram, šorīt kāds
uzņēmējs piezvana no Balvu vai Kuldīgas puses, bet

jau pēcpusdienā prece aizvesta viņam – produkcijas
piegādes maršru
ek plāno un op mizē . Bez
tam Ogres uzņēmuma pakalpojumu klāstā ie lpst arī
profesionālas konsultācijas saviem klien em par to,
kā un ar kādu sanitārhigiēnisko aprīkojumu (dvieļu
turētājiem, šķidro ziepju tvertnēm u.tml.) vislabāk
iekārtot konkrētas telpas. Tas nozīmē, ka ogrēnieši
cenšas strādāt inova vi – nevis kai pārdodot
dvieļus vai tualetes papīru, bet gan piedāvājot
op mālu risinājumu. Uzņēmuma speciālis labprāt
piekrīt braukt un inspicēt lielo klientu objektus, lai
varētu viņiem ieteikt, kādus mazgāšanas līdzekļus
un ar kādām palīgierīcēm vislabāk izmantot, lai viss
būtu maksimāli rs un tas no ktu cik iespējams
ekonomiskāk. Jāņem vērā, ka tagad telpu uzkopēji
prak ski nekur vairs nestrādā tā, ka ielej spainī
ūdeni un paņem grīdas lupatu. Daudz efek vāk šis
darbs ek veikts, ja ūdenim ek pievienots noteikts
mazgāšanas līdzeklis, bet lupatas vietā ek izmantota,
piemēram, grīdas sliedes ar gumiju. Ir bijis tā, ka
apkopējas šai modernizācijai ļo pretojas, bet, kad
pašas pamēģina, ir bijis pat tā, ka zvana un lūdzas, vai
nevar sev uz mājām nopirkt.
R.Mednis piebilda, ka, lai uzņēmuma darbiniekiem
būtu nepieciešamās zināšanas par produkciju,
kuru izplata «SELDING», un jaunākā informācija,
liela uzmanība ek pievērsta viņu kvalifikācijas
nepārtrauktai paaugs nāšanai. Tieši tāpēc regulāri
ek organizēta viņu piedalīšanās dažādos semināros
un kursos, to skaitā arī produkcijas ražotāju rīkotajās
apmācībās gan Latvijā, gan ārzemēs.

Iegūs kvalificētas pārvaldības sistēmas
ser fikātu
Runājot par SIA «SELDING» klien em, Dz.Rumps
rezumēja, ka e visi iedalās trijās lielās un samērā
proporcionālās grupās. Pirmajā ir uzņēmumi, kuri
produkciju iegādājās savām vajadzībām, otrajā ir
kompānijas, kuras nodarbojas ar objektu uzkopšanu,
reģionālās vairum rdzniecības bāzes un saimniecības
preču veikali, bet trešajā – valsts un pašvaldības, kuru
izsludinātajos iepirkuma konkursos uzvarējusi firma
«SELDING». Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes
novadā SIA «SELDING» klientu lokā ir visu četru
novadu pašvaldības (re kuru skolu vai bērnudārzu
neapgādā ogrēniešu uzņēmums), tāpat arī,
piemēram, «Ogres rajona slimnīca», «Elvi», «Domo»,
«Top!», «Jumis», «Malevs», «Meidrops», «Club
1934», «Fazer», «Māris&Co», NBS Aviācijas bāze –
visus ne uzskai t. Ir arī tā sauk e ne ešie klien ,
piemēram, La elecom, kurai ar «SELDING» līguma
nav, bet uzkopšanas darbus tur veic kompānija, kura
ir «SELDING» klients un sadarbības partneris, kas visu
uzkopšanai nepieciešamo iegādājās no «SELDING».
SIA «SELDING» pašlaik ek ieviesta kvalitātes

pārvaldības sistēma, kura ks ser ficēta atbilstoši
ISO 9001:2008 standartam. Tie, kas ar ko tādu jau
saskārušies, zinās, ka šāda ser fikāta esamība ļo
paaugs na uz camību uzņēmumam, jo tas nozīmē,
ka konkrētās firmas iekšējā pārvaldība un darba
vide ir noorganizēta tā, ka klients visu izvēlēto preci
saņems eši iepriekš paredzētajā termiņā un noteik
tādā apjomā un kvalitātē, kā iepriekš bija paredzēts.
Ja klientu tomēr kaut kas neapmierinās, viņš varēs būt
drošs, ka problēma ks risināta. Arī ārzemju partneri
daudz labprātāk sadarbojas ar uzņēmumiem, kuriem
ir šāds ser fikāts. Plānots, ka «SELDING» ser fikātu
iegūs līdz šī gada beigām.

SIA «SELDING» vienmēr gatava sadarbībai
Sporta līdzjutēji Ogrē un tuvākajā apkārtnē ļo
labi zina telpu futbola komandu ar nosaukumu
«SELDING», kura pašlaik ir gan Ogres novada
čempione, gan arī kausa ieguvēja. Uzņēmums jau
sešus gadus atbalsta futbolistus, nodrošinot viņus ar
inventāru, formām un vietu treniņiem – panākumi
nav izpalikuši, jo komanda regulāri izcīna kausus
un godalgotas vietas. Jau trīs gadus pēc kārtas SIA
«SELDING» ziedo naudu Ogres nodibinājuma fondam
«Cerība ģimenei», kas nodarbojas ar vasaras nometņu
rīkošanu bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.
Sarunas noslēgumā Raivis Mednis un Dzintars
Rumps laipni aicināja uzņēmējus un iestāžu vadītājus
no visas apkārtnes, kuri vēl nav «SELDING» klien ,
izmantot šīs profesionālo mazgāšanas līdzekļu un
uzkopšanas inventāra vairum rdzniecības firmas
pakalpojumus, kas garantē vēr gas bezmaksas konsultācijas gan pirms pirkuma izdarīšanas, gan arī pēc
tam, laipnu un ātru apkalpošanu, pievilcīgas cenas
un augstus kvalitātes standartus. Jūs vienmēr būsit
gaidī firmas ofisā Ogrē, Vidzemes ielā 3, kur ne kai
var iepazī es ar preču paraugiem, bet arī atrodas
uzņēmuma noliktava.

SIA «SELDING» valdes loceklis Raivis Mednis uzņēmuma
noliktavā ar .... darbinieku

Sazinā es ar SIA «SELDING» pārstāvjiem varat pa
tālruņiem: 65067496, 29400040, fakss: 65067499,
e-pasta adrese: selding@selding.lv
selding@selding.lv,, un sīkāku
informāciju varat iegūt apmeklējot mājas lapu:
www.selding.lv..
www.selding.lv

