گزارش

همایش توسعه بازار و برندینگ شرکت

برگزار شد؛

حدیث کیمیای عشق و راز طال شدن!
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حدیث کیمیای عشق است و را ِز طال
سرگذشــت مجموعه کیمیا صنعت شــیما،
شدن؛ عبور از مسیری پرفرازونشیب اســت همراه با اعتماد به جوانان و پلهپله گذشتن از
کوچهباغهای تالش و پشتکار تا برافراشتن پرچم تولید ایرانی بر بلندای افتخار.
شــرکت کیمیا صنعت شــیما فعالیت خود را از ســال  1387در زمینه واردات مواد اولیه
مصرفی صنعت شیشــه دوجداره آغاز کرد .این مجموعه در سال  1391با پشتوانه اعتماد
مشــتریان و تالش نیروی فنی جوان و متخصص ایرانی اقدام به تولید این محصوالت در
داخل کشــور کرد .در حال حاضر چسبهای پلی ســولفاید و پلی یورتان ،اسپیسر نرمال،
بوتیل و بندبل در ســایزهای مختلف ،چسبهای درزبندی سیلیکون ماستیک ،چسب بوتیل،
رطوبتگیر و سایر متعلقات و ملزومات مورد نیاز این صنعت با برند  KSSدر سبد محصوالت
این شــرکت قرار دارد .کیمیا صنعت شــیما پس از سالها کسب تجربه در زمینه واردات و
تولید مواد اولیه مصرفی صنعت شیشــه دوجداره ،در دیماه  1397محصول جدید پروفیل
یو.پی.وی.ســی با نام تجاری  KSSرا به بازار معرفی و عرضه کــرد .محصول جدید کیمیا
صنعت شــیما ،کامال مکانیزه بوده و توسط تجهیزات و ماشــینآالت مدرن در حال تولید
اســت .این شــرکت همچنین ایزوهای  10004 ،9001،14001و  45001را برای کلیه
محصوالت تولیدیاش اعم از ملزومات و پروفیل دریافت کرده اســت .شرکت کیمیا صنعت
شــیما که فعالیت خــود را در زمینه واردات مواد مصرفی و ملزومات شیشــههای دوجداره
بهعنوان نماینده انحصاری کمپانی ندکس آغاز کرده بود از ســال  91تحت لیســانس این
شــرکت به تولید داخلی محصوالتش پرداخت .در ادامــه با توجه به اهمیت و اولویت تولید
داخلی و جلوگیری از خروج ارز و ســرمایه ایرانی ،مدیران این مجموعه مصمم شــدند تا
با انتقال دانش فنی و تکنولوژی این صنعت به داخل کشــور و تولید مســتقل محصوالت،
عالوه بر موارد ذکرشده ،به ایجاد اشتغال در حوزه تولید و توسعه فعالیتهای صادراتی نیز
کمک کنند .این شــرکت با بهرهگیری از تکنولوژی و فرموالسیون جدید و بهروزرسانی کلیه
مراحل تولید با توجه به اســتانداردهای اروپا ،توانسته بخش عمدهای از بازار داخلی ایران
را پوشش داده و رضایت مشتریان را به دست آورد.
جشن یک دهه فعالیت مستمر و روبهجلو
نشســت هماندیشی فروش ،توســعه بازار و برندینگ
شــرکت کیمیا صنعت شــیما روز پنجشنبه  17بهمنماه
 1398همزمان با آغاز یازدهمین سال فعالیت این شرکت
در تاالر برلیان شهر کرج در استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پنجرهایرانیان ،در این جشــن و
نشســت صمیمانه که با حضور مدیــران ،همکاران و
جمعی از نمایندگان این شرکت برگزار شد ،برنامههای

مختلف و متنوعی اجرا شد که ساعات خوشی را برای
حاضــران رقم زد .اجرای زیبــا و بهیادماندنی محمود
شهریاری ،مجری توانا و باســابقه کشوری هیجان و
زیبایی خاصی به این جشــن و همایش صمیمانه داده
بود .در ادامه طی مراســمی به قید قرعه به تعدادی از
شرکتکنندگان در همایش جوایزی اهدا شد.
در ابتــدای این همایش آقای امید قدرت ،مدیرعامل
کوشــا و توانمند کیمیا صنعت شــیما برای خوشآمد

گویی و معرفی مجموعه کیمیا صنعت شــیما و ترسیم
راهبردها و برنامههای آتی آن پشت تریبون قرار گرفت
که در ادامه توجه شما را به مشروح صحبتهای ایشان
جلب میکنیم:
پلهپله تا بلندای افتخار
در ابتدا خدمت شــما همکاران ،دوســتان و حضار
عزیزی که دعــوت مجموعه کیمیا صنعت شــیما را
پذیرفتیــد و امشــب را در کنار ما هســتید خوشآمد
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میگویم و امیدوارم لحظات شاد و بهیادماندنی را کنار
هم ســپری کنیم .الزم دیدم ابتدا مختصری پیرامون
آغاز فعالیت شــرکت کیمیا صنعت شیما توضیح دهم
همانطور که میدانید فعالیت مجموعه ما از سال 1387
با واردات چسب ،اسپیسر و سایر ملزومات مورداستفاده
در تولید شیشــه دوجــداره از کمپانــی ندکس ترکیه
آغاز شــد .بعد از چند ســال فعالیت بازرگانی در زمینه
واردات ،در ســال  91تصمیم گرفتیم تولید محصوالت
ندکس را تحت لیســانس این شرکت در داخل کشور
انجام دهیم .متاســفانه به خاطر یک ســری مسائل و
مشکالتی که شرکت ترکیهای در فرموالسیون و مواد
اولیه محصوالت داشت و باعث نارضایتی مشتریانمان
شده بود ،مجبور شــدیم همکاریمان را قطع کرده و
تولید مستقل محصول را آغاز کنیم.
خوشبختانه توانســتیم با بهرهگیری از توان نیروی
کار جوان و متخصص داخلی و اعتماد به داشــتههای
خودمــان محصولی باکیفیت و در حد اســتانداردهای
جهانــی به بــازار داخل عرضــه کنیــم بهنحویکه
هماکنــون بالغبر  76درصد ســهم بــازار را در اختیار
داریم .در تولید محصول چســب پلی ســولفاید بالغبر
 45نوع ماده اولیه و عنصر پتروشــیمی دخالت دارد که
کوچکترین ایراد و مشــکل در هرکدام از این عناصر
میتوانــد در کیفیت نهایی محصول تاثیرگذار باشــد.
بااینحال ما تالش کردیم ظرف  4سال گذشته در این
ترکیب و فرموالســیون هیچگونه تغییری ایجاد نکنیم
و محصولمان را با همان کیفیت تایید شده که موجب
رضایت مشتریانمان است به بازار عرضه کنیم .چسب
پلی سولفاید محصولی اســت که برخی ایرادهایش را
بالفاصله واحد آزمایشــگاه و کنترل کیفی مجموعه در
همان مراحل تولید تشخیص میدهند اما برخی معایب
آن پس از چند ماه استفاده معلوم میشود.
اصل اول فعالیت ما مشتریمداری و توجه به حقوق
مصرفکننده اســت .هرچند خودمــان را بدون ایراد
نمیدانیم اما نظر به اهمیت مشتریمداری در مجموعه
کیمیا صنعت شــیما و توجه به انتقادها و اســتقبال از
پیشنهادهای سازنده مصرفکنندگان تاکنون هیچگونه
مــوردی در این زمینه بــه مجموعه مــا انتقال داده
نشده اســت و میزان رضایتمندی از این محصول در
سطح بســیار باالیی قرار دارد .بهعنوانمثال ،محصول
ســیلیکون ماستیک ما با ظرفیت تولید  12هزار کارتن
در ماه و  150هزار کارتن در سال ،ظرف  4سال گذشته
تنها  28کارتن مرجوعی داشته است!
تکنولوژی تولید پلی ســولفاید به دلیل استفادههای
نظامی و امنیتی همچون باک هلیکوپتر ،بدنه موشک،
پنجره هواپیما و ...در انحصار  5کشــور آمریکا ،آلمان،
روسیه ،ژاپن و ...اســت .به همین دلیل تهیه این ماده
با توجه به تحریمها و حساســیتهای موجود برای ما
بسیار ســخت اســت و باید با دور زدن تحریمها و از
راههــای خاصی این ماده را تهیه کنیم .به همین دلیل
با برنامهریزیهای انجامگرفته از یک و نیم سال پیش

تصمیم گرفتیم این ماده را در داخل کشور و مجموعه
خودمان تولید کنیم .تاکنون  90درصد کار شامل خرید
راکتور و دستگاهها ،تهیه ترکیب و فرموالسیون و سایر
مقدمات انجامشــده و در مرحله پیشتولید هستیم .با
این شــرایط امیدواریم در ســال آینده به مرحله تولید
صنعتی محصول پلی ســولفاید برســیم که با این کار
تاثیر بسیار مثبتی بر روی قیمت این محصول در داخل
خواهیم گذاشت.
یکی از کارهای دیگری که سال  1397در مجموعه
کیمیا صنعت شــیما بهمنظور تکمیل سبد کاالییمان
انجــام دادیــم راهانــدازی کارخانــه تولیــد پروفیل
یوپیویســی با برند  KSSدر این مجموعه بود .کار
تولیــد پروفیل به لحــاظ فرموالســیون و تعداد ماده
اولیهای که ترکیب میشــود تا محصول نهایی تولید
شود نســبت به محصول چسب بســیار سادهتر است
چراکه تنها  5ماده در فرموالســیون آن باهم ترکیب
میشوند .بااینحال به دست آوردن محصول باکیفیت
در این محصول بســیار حائز اهمیت اســت و از شما
همکاران میخواهم که همــواره بر روی این موضوع
یعنی کیفیت پروفیل حساسیت ویژهای داشته باشید.
برخی قیمتهای ارزان و پایین بازار پروفیل دروپنجره
یوپیویســی واقعا غیرمنطقی و مشکوک است چون
همانطور که عرض کــردم در تولید این محصول 5
ماده به کار میرود که با یک حســاب سرانگشتی و در
نظر گرفتن تمامی مســائل تولیــد از قبیل قیمت مواد
اولیه ،نیروی کار ،انــرژی و ...بهراحتی میتوان قیمت
تمامشــده این محصول را به دســت آورد .پس بدون
تقلب ،کمفروشی و دستکاری در فرموالسیون و مواد
اولیه نمیتوان به چنین قیمتهایی رسید .شاید برخی
از ما گله کنند که قیمتتان باال اســت اما ما با اطمینان
و با افتخــار میگوییم که محصولمــان را با گارانتی
حتی  20ســاله و با ضمانت کامل به مشتری تحویل
میدهیم و هیچگونه نگرانی از بابت کیفیت آن نداریم.
اگــر بخواهیم قیمتمان را پاییــن بیاوریم حتما باید از
کیفیــت محصولمان بزنیم و مــا هیچوقت این کار را

نمیکنیم .اگر روی کیفیت و قیمت پافشــاری کنیم و
آنها را تغییر ندهیم شــاید اولش سخت باشد اما حتما
موجب پیشرفت و موفقیت در کارمان میشود.
شاید جالب باشد بدانید بسیاری از همکاران به خاطر
شــرایط آب و هوایی یزد و تاثیــری که بر روی رنگ
و فرم پروفیل میگذارد تمایلی به ارســال بار پروفیل
به این اســتان ندارند .بااینحال سهم عمدهای از بازار
یزد در اختیار محصول ما اســت .خوشــبختانه در این
شرایط نامســاعد بازار ،در بخش تولید پروفیل از بازار
عقب هستیم و نمیرســیم بخش زیادی از سفارشات
را جواب دهیم.
آخریــن پــروژهای که یک ســال از آغــاز برنامه
پیشتولیــد آن در مجموعــه کیمیــا صنعت میگذرد
محصول سیلیکون است که با شروع تولید و عرضه این
محصول ســبد کاالیی ما تا  90درصد کامل میشود.
تاکنون ماشینآالت و دستگاههای موردنیاز این پروژه
خریداری و نصبشده و تولید آزمایشی نیز انجامگرفته
است .متاسفانه مســئله ویروس کرونا و مشکالتی که
در کشور چین به وجود آورده باعث شده مراحل پایانی
این پروژه با یک وقفه کوتاه مواجه شده که امیدواریم
با رفع این مشکل ،در ابتدای سال آینده تولید و عرضه
این محصول نیز آغاز شود.
در پایان صحبتهایم دو نکته را خدمت شما عزیزان
عــرض میکنم .اولین نکته اینکــه همواره از ما انتقاد
کنید و خودتان نیز بهعنوان همکاران ما از انتقاد استقبال
کنید .انتقاد باعث رفع ایرادات و پیشرفت کارها میشود.
حتی اگر مشتری از رنگ بســتهبندی محصولتان ایراد
گرفــت با هزینه خودتــان این تغییــر را انجام دهید و
موجبات رضایت مشتریتان را فراهم کنید!
نکته دوم این اســت که ریســک استفاده از نیروی
جوان و خــاق را به جان بخرید .مطمئن باشــید از
این کار ضرر نمیکنیــد .نیروی جوان موتور محرک
و عامل پویایی و نشــاط هر مجموعهای اســت .من
این تجربه موفق را داشــتهام و شما را نیز به این کار
دعوت میکنم.
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