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První čtvrtletí roku 2013 bylo z hlediska objemu přeprav spíše pod dlouhodobým průměrem,
a to jak na sběrné službě, tak i u celovozových přeprav. K významnějšímu nárůstu došlo až
začátkem června. První pololetí s sebou proto přineslo neustálé vyjednávání s dopravci
ohledně cen a jejich udržení na stávající cenové hladině. Na oddělení však i v tomto období
rostly tržby a cíle byly plněny.
V červenci došlo k rapidnímu nárůstu mýtného v Maďarsku, bylo proto nutné u nových
zákazníků tento nárůst při cenové tvorbě zohlednit. U stávajících a dlouhodobých zákazníků
se disponenti snažili ceny zachovat, už s ohledem na dlouhodobé smlouvy a ceníky. „Dalším
ekonomickým problémem na řeckém oddělení byly po celý rok vysoké ceny nafty v Řecku a
Maďarsku. Naši řidiči se snažili tankovat co nejvíce v Makedonii, což nám pomohlo se
s těmito rostoucími náklady lépe vyrovnat“, uvádí Petros Theodorou, manažer oddělení.
Při ohlédnutí za situací na řeckém oddělení každého také jistě napadne, jak se projevuje
v práci GTL pokračující řecká krize. Petros Theodoru vysvětluje: „Krize se projevuje neustále,
především ve snaze řeckých zákazníků vyjednávat o cenách. Ani jediná cenová nabídka,
která směřuje do Řecka, se neobejde bez následného vyjednávání a žádosti o slevu.
Pozitivně však můžeme hodnotit to, že díky novým opatřením ve firmě již všechny zákazníky
prověřujeme a nedochází tak k nárůstu neplatičů, který nás postihl na začátku krize.“
Co se týče konkurence, tak v letošním roce přišli na tento trh dva významní noví konkurenti.
Jedná se o společnosti Dachser a DSV, které založily vlastní pravidelné sběrné linky do
Řecka. Pro obchodní oddělení GTL to znamená výzvu, aby se i přes vstup těchto nových
firem na trh podařilo nejen udržet stávající zákazníky, ale snažit se i o spolupráci s novými
zákazníky. V letošním roce se obchodnímu oddělení podařilo na toto oddělení přivést dva
významné zákazníky z oboru chemického průmyslu. Obě tyto firmy vyvážejí své produkty do
Atén.
Do novinek oddělení patří především nový disponent. Tím je Ilias Koranis, který v GTL dříve
pracoval jako disponent exportu do Turecka. Od ledna 2013 je zodpovědný za import
z Řecka. Další novinkou je rozhodnutí vedení GTL o založení pobočky, resp. dceřiné firmy
v Thessaloniki. Cílem je mít zde vlastní sklad, dále také bezproblémové doručování a
vyzvedávání zásilek v této oblasti a rozvoj obchodní činnosti. Pobočka byla otevřena na konci
roku.

