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Sklep mięsny     
               czy
     wakacje?

Po targach Polagra czerwony telefon hot 
Line w Bastra Weindich dzwonił jak opętany. 
Magda, po długiej nocy spędzonej ze znajo-
mymi w Chorzowskim pubie, przyszła dziś 
do pracy niewyspana, jednak jak zawsze 
tętniąca dobrym humorem i optymizmem. 
Dzień urodzin zbliżał się z każdą godziną i 
upragniony urlop na kartce w kalendarzu był 
już też coraz bliżej. Gorąca kawa i niezdro-

wy pączek to nieodzowny element każdego 
poranka Magdy. Dziś miał być ostatni dzień 
jej pracy i kolejna długa urodzinowa impre-
za w gronie przyjaciół i znajomych z Firmy. 
Po całym dniu wytężonej pracy ostatnie 5 
minut miało wedle wszelkich oczekiwań 
upłynąć w oczekiwaniu na urlop, pomyślała 
Magda i w tej samej chwili światełko na te-
lefonie zabłysło znajomym kolorem. 

- Bastra Weindich, Magda przy telefonie, w 
czym mogę pomóc?
- Dzień dobry Pani Magdo, Mikołaj z tej stro-
ny.

- Dzień dobry Panie Mikołaju odpowiedziała 
Magda odgarniając zza ucha swoje długie 
blond włosy.
- Oj, chciałem z Panią chwilkę porozmawiać, 
ale jest piątek i dochodzi godz. 16. więc 
będę się streszczał. 

- Nie ma pośpiechu, czy jest coś w czym 
mogłabym Panu pomóc?
- Zamierzam otworzyć sklep i szukam jakie-
goś dobrego fachowca, który pomoże mi go 
zaprojektować i urządzić. Wiem, że macie 
świetny serwis znajomy bardzo was zachwa-
lał, montowaliście mu ostatnio urządzenia 
Freya. Jest zachwycony wydajnością i po-
rządkiem na zakładzie. Powiedział, że jemu 
doradzacie praktycznie we wszystkim i że nie 
ma rzeczy dotyczącej przemysłu mięsnego, 
w której nie jesteście  w stanie mu załatwić. 

- Wszystko się zgadza, świetnie Pan trafił 
powiedziała Magda, której upragniony urlop 
zaczął się powoli wydłużać. 
- Ma Pani w ogóle czas, bo chciałem dłużej 
porozmawiać, na ten temat może się spotkać 
i omówić szczegóły, zagadnął klient. - Nie 

Wojciech Matuszny, Bastra Weindich
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zawracałbym głowy, gdyby temat nie był 
gorący. 

- Widzi Pan, odpowiedziała Magda, mamy 
w firmie dział, który zajmuje się projekto-
waniem, a ponadto jak Pan trafnie zauwa-
żył to co zaprojektujemy, jesteśmy w stanie 
wyposażyć w sprzęt najwyższej jakości.
- Wszystko dobrze, ale na kiedy możecie 
mi to zrobić? Bo widzi Pani wszedłem we 
współpracę ze znajomym, który ma hur-
townie i wspólnie zamierzamy rozkręcić 
duży biznes, ale na razie poza chęciami i 
wkładem finansowym nie mam zupełnie 
nic, a byłbym zapomniał, mam na oku je-
den sklep mięsny, który jest właśnie likwi-
dowany. Byłem tam ostatnio, lokalizacja 
- genialna, powierzchnia idealna, personel 
- milutki, nawet higiena przyzwoita, ale 
wystrój - koszmar, tasaki przedpotopowe, 
krajalnica zacięła się na polędwicy sopoc-
kiej, owijali wszystko w jakiś szary papier, 
nie wspomnę już o owadach i ladach, które 
pamiętają Gierka, 

- Urządzenia to jedno, drugie zaś to odpo-
wiednia „logistyka” i wystrój takiego zakła-
du. Musi Pan Pamiętać, że klient kupuje 
wzrokiem.
- Tak wiem, do tego nie musi mnie Pani 
przekonywać. Pytanie, czy zrobicie taki 
sklep, że jak ktoś wejdzie raz będzie za-
wsze wracał? W branży mówią, że jesteście 
najlepsi.

- Ze swojej strony mogę Panu zagwaran-
tować, że nie mieliśmy żadnej reklamacji 
jeżeli chodzi o projektowanie,  wszyscy 
klienci byli zadowoleni. Druga sprawa to 
asortyment który będzie Pan sprzedawał, 
jeżeli nie będzie Pan sprzedawał konserw 
ze Szwecji sprzed 25 lat, reszta należy do 
nas, zażartowała Magda. 
- Jak Pani to robi, że rozmawiałoby się z 
Panią godzinami, zaflirtował rozmówca.

- To moja główna wada, ciągle z nią wal-
czę, ale nie potrafię być inna, spuentowała  
żartobliwie Magda.
- Chciałbym się z Panią spotkać i omówić 
szczegóły.

 Urlop Magdy stanął właśnie pod znakiem 
zapytania, gdyż nie potrafiła zostawić po-
trzebującego klienta.

- W czym mogę Panu pomóc?
- Czy macie Państwo jakieś meble ze stali 
nierdzewnej?

- Oczywiście, obok ekskluzywnej Diamant 
Line jesteśmy w stanie przygotować kon-
kretny model pod specjalne zamówienie 
klienta.

- To tak,  przerwał klient, meble mi zrobicie, 
na pewno macie jakieś krajalnice i maszynki 
do milenia. Ale zaznaczam, że nie mam aż 
tyle pieniędzy, żeby kupić zachodnie, macie 
może jakąś dobrą Polską krajalnicę?

- Oczywiście. Muszę jednak wiedzieć o jak 
dużej powierzchni sklepowej rozmawiamy - 
ile metrów ma lada, ile ekspedientek obsłu-
guje klientów, albo inną wymierną informa-
cję, która pozwoli mi ustalić Pana zapotrze-
bowanie na konkretny sprzęt, a także ile jest 
Pan w stanie przeznaczyć na jego zakup. 
- Początkowo liczę na klientelę rzędu kil-
kudziesięciu osób dziennie, a za sprzęt nie 
mogę dać więcej niż 6 tysięcy za te dwa 
urządzenia. 

- Panie Mikołaju, damy radę, pocieszyła 
Magda. Osobiście poleciłabym Panu 
którąś z tańszych krajalnic, może 
mniej estetyczną jak te z górnej 
półki, ale na Pan potrzeby w zu-
pełności wystarczy,  oraz wilczka. 
Mamy w ofercie świetny model 
Mado, który zapewnia chłodzenie 
mięsa podczas procesu mielenia.  
Powinniśmy się zmieścić w cenie, 
bo akurat mamy promocję na te 
urządzenia do końca 2009 roku. 
Mamy też idealny wilczek Edertal, 
ale tutaj musiałabym sprawdzić 
cenę w systemie. 
- Chyba widziałem te urządzenia w 
waszej gazetce reklamowej? 

- Tak, aktualnie mamy je w promo-
cji? 
- Przyszła do mnie z Kalejdoskopem 
Mięsnym, zna Pani ten maga-
zyn?

- Ależ oczywiście, odpowiedziała Magda.  
- Ja uważam, że to doskonałe opiniotwórcze 
pismo branży mięsnej, dodał pan Mikołaj. A, 
z innej beczki, macie może kloce?

- Mogę Panu zaoferować szeroki wybór klo-
cy masarskich, toporów, tasaków, jak rów-
nież najlepsze na rynku noże i odzież robo-
czą. Z drobnych elementów, które na pewno 
się panu przydadzą, mamy także fartuszki 
ekspedienckie w nowoczesnym designe, za-
paski, wygodne obuwie sanitarne i eleganc-
kie czepki . Bliżej lata na pewno przyda się 
Panu któraś z naszych lamp owadobójczych.
- Wy naprawdę macie wszystko, wtrącił 
klient. A w Pani chyba się zakochałem.
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- Jest Pan bardzo miły, uśmiechnęła się 
Magda, ale mam już chłopaka, natomiast w 
kwestiach służbowych służę pomocą. 
- Szkoda. Widziałem Pani zdjęcie w 
Kalejdoskopie Mięsnym, szczęściarz z Pani 
chłopaka. Rozmarzył się klient.

- Wracając do kwestii wyposażenia nie 
wspomniał Pan czy ma już lady oraz lodów-
ki.
- Tak, tak, koniecznie, nie mam ani jednej 
sztuki, a wy macie jakieś lady?

- Mamy bardzo szeroki wachlarz modeli w 
różnych opcjach, kształtach i rozmiarach. 
Muszę jednak wiedzieć, czy zamierza Pan 
w nich przechowywać coś oprócz wędlin?
Noooo, nie wiem, myślałem o serach i cza-
sami ryby. Ale w jednej ladzie jest to chyba 
niemożliwe. Nie wiem czy starczy mi miejsca 
i pieniędzy na 2 lady.

- Nie musi Pan kupować 2. Wystarczy wło-
żyć specjalną przegrodę i w ten sposób 
otrzymuje Pan jak gdyby 2 lady, w jednej 
części przechowywane są rybki, w drugiej 
wędlina, mięsko i sery. 
- Jest Pani niesamowita, Pani Magdo. 
Chciałbym mieć taką żonę jak Pani. Może 
chciałaby Pani u mnie sprzedawać? Mam 
świetną lokalizację, gdyby zechciała Pani po-
sprzedawać chociaż trochę klienci na pewno 
by do mnie wracali. 

- Myślę, że wystarczy Steaker.
- To Pani Kolega?

- Nie, to skruszacz mięsa. Nacina strukturę 
mięsa, rozciąga, przecina twardsze elemen-
ty np. ścięgna, co powoduje, że mięso po 
obróbce staje się bardziej kruche. 
- Hmmmm, brzmi ciekawie, ale co mi to 
daje?

- Takie mięsko może Pan sprzedawać  na 
rolady lub w marynacie gotowe na grila. 
Dodatkowo rozbite, z odpowiednim far-
szem może być sprzedawane jako gotowy 
produkt – tzn rolady śląskie. Jeżeli zdecy-
duje się Pan jeszcze na pakowaczkę próż-
niową klienci będą wracać częściej niż 
gdybym to ja stała za ladą. 
- Steaker na pewno wezmę, ale zamiast pa-
kowaczki wolę Panią. 

- Proszę napisać list do swojego imien-
nika Św. Mikołaja, to kto wie, kto wie? 
- spuentowała Magda. Co zaś się tyczy 
Pakowaczki. Proszę pomyśleć co będzie 
kiedy klient zamiast pojedyncze sztuki 
zacznie kupować większe ilości zapako-
wane próżniowo, w ilościach adekwat-
nych do jego potrzeb? Tak obsłużony na 
pewno będzie wracał. Umówmy się Panie 
Mikołaju…
- O której mam po Panią przyjechać?-  
przerwał klient.

- Nie to miałam na myśli, uśmiechnęła 
się Magda. Umówmy się, że przyjedzie 
Pan w przyszłym tygodniu do firmy to 
wszystko omówimy na spokojnie, Pan so-
bie poogląda nasz ogromny asortyment, 
napijemy się gorącej kawy, zrobimy próby 
na konkretnych modelach i wtedy Pan za-
decyduje co i w jakich ilościach zakupić.
- Nie mogę się doczekać naszego spotka-
nia.  Do zobaczenia więc w poniedziałek 
o 8. rano. 

- Do zobaczenia, odpowiedziała Magda, 
której urlop oddalił się o kolejne kilka dni, 
a na koncie jej znajomych pojawił się ko-
lejny wielbiciel. 


