C ompanii
IOAN DANIEL BÃLAN, MEGATITAN:

"Este o perioadã în care
fiecare business trebuie
sã priveascã în jur sã îºi
adapteze serviciile la
contextul existent"

P

andemia de coronavirus
care a lovit întreaga lume
a produs nenumãrate
schimbãri în rândul afacerilor. Dacã unele au fost nevoite
sã îºi închidã porþile, altele au
reuºit sã se reinventeze ºi sã se
menþinã în piaþã.
Megatitan, o companie de prelucrare metalicã ºi cu laser, cu activitãþi complementare de lãcãtuºerie,
îndoire ºi sudurã WIG, MIG-MAG
sau arc electric, producþie de subansamble ºi produse finite metalice destinate industriei constructoare de maºini, chimice, energetice,
retail, producþia de mobilier pentru
birouri ºi magazine, stradal ºi echipãri urbane, stradale, parcuri,
grãdini ºi locuri de joacã, a reuºit sã
gãseascã o portiþã de salvare.
Ioan Daniel Bãlan, proprietarul
MEGATITAN, ne-a declarat: "Chiar
dacã la început am fost îngrijoraþi
în ceea ce priveºte starea de sãnãtate a colegilor ºi a partenerilor
noºtri, ne-am suflecat mânecile,
ne-am aplecat asupra managementului riscului, am luat toate mãsurile potrivite ºi recomandate ºi
ne-am continuat munca. Ne-am
adaptat, cu alte cuvinte. Ne-am
propus sã deservim exemplar fiecare client ºi sunt bucuros cã toþi
colegii noºtri au înþeles cã locurile
noastre de muncã sunt o rãsplatã
din partea clienþilor, pentru angajamentul de a face lucrurile aºa cum
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trebuie ºi la timp. Cãutãm sã menþinem un ritm echilibrat de producþie ºi sã nu avem pierderi substanþiale. În acelaºi timp, credem cã
este o perioadã în care fiecare business trebuie sã priveascã în jur sã îºi
adapteze serviciile la contextul existent ºi, implicit, sã ajute. Noi, de
exemplu, am iniþiat producerea
unor tãviþe dezinfectante foarte
utile ce se pot plasa la intrarea în
magazine, farmacii, spaþii publice ºi
chiar case sau apartamente, astfel
încât fiecare persoanã care intrã
sau iese sã treacã prin acest filtru
dezinfectant, contribuind astfel la
diminuarea rãspândirii virusului.
Am ºi donat aproape 1.000 de
astfel de produse cãtre unitãþile din
prima linie ºi intenþionãm sã
creºtem producþia ºi sã scoatem
produsul la vânzare".
Domnia sa ne-a spus cã din fericire, pandemia de coronavirus, a
afectat mult mai puþin industria în
care activeazã, decât pe alte domenii - precum HORECA, spre exemplu - dar considerã cã este încã prea
devreme pentru a putea trage concluzii ºi învãþãturi, din aceastã crizã.
Ioan Daniel Bãlan a subliniat: "Cu
siguranþã, aceastã crizã este o ocazie pentru mulþi dintre noi sã învãþãm sã gestionãm mai bine
cash-flow-ul, investiþiile, clienþii. E
important sã învãþãm din toate situaþiile cu care ne-am confruntat în
aceastã perioadã, pentru care nu

eram pregãtiþi. Am descoperit cã e
important sã te repliezi urgent în
astfel de situaþii, sã gestionezi cât
mai bine timpul ºi resursele ºi sã nu
rãmâi blocat în situþia cu care erai
obiºnuit. Trebuie sã mergi mai departe ºi sã te adaptezi rapid noilor
coordonate, astfel încât sã diminuezi cât se poate de mult pierderile
ºi, pe cât posibil, sã gãseºti noi
oportunitãþi".
Cu toate cã a gãsit o soluþie pentru a se menþine în piaþã, proprietarul Megatitan a precizat cã nu se
aflã în afara jocului economiei naþionale ºi a celei internaþionale ºi,
probabil, exceptând industria farma, a celei privind echipamentele
de protecþie ºi a celei alimentare,
toþi jucãtorii din piaþã au fost ºi sunt
afectaþi.
Megatitan s-a adaptat totuºi contextului actual în primul rând,
luând mãsurile necesare pentru
protejarea sãnãtãþii colegilor ºi a
clienþilor ºi apoi, mobilizându-se rapid pentru a realiza produse specifice acestei perioade, ne-a mai spus
Ioan Daniel Bãlan.
Totodatã, domnia sa ne-a declarat cã cererile pentru serviciile Megatitan au scãzut pe anumite domenii pânã la zero, în aceastã perioadã, însã au apãrut, în schimb,
noi oportunitãþi în noi sectoare.
Pentru a proteja angajaþii de riscul infectãrii cu noul coronavirus,
proprietarul companiei ne-a spus

cã a dotat fiecare anjagat în parte
cu echipamentul dedicat protecþiei
individuale ºi de grup, având totodatã grijã ºi de spaþiile comune de
lucru.
"Este important sã spunem cã, datoritã mãsurilor de prevenþie luate
de autoritãþile locale, s-a reuºit
performanþa de a nu avea nici o
persoanã infectatã în oraºul Beclean din Bistriþa Nãsãut", a subliniat Ioan Daniel Bãlan.
Domnia sa are în vedere intensificarea cãutãrilor de noi oportunitãþi
pe pieþele externe pentru redresarea businessului. Legat de estimãrile financiare pentru anul în curs,
Ioan Daniel Bãlan a spus cã este rezervat, dar încrezãtor într-o uºoarã
creºtere.
Proprietarul Megatitan a mai spus
cã vede o revenire ºi o reîntoarcere
la normalitate, însã probabil cã niciodatã nu va mai fi la fel.
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