
Výstava Zdravoochraněnije, 
Moskva 2008
Ve dnech 5.-12. prosince 2007 se konala v Moskvě největší 
výstava zdravotnické techniky v Rusku, Zdravoochraněnije 
2007. Všech 6 pavilonů na výstavišti bylo plně obsazeno 
předními výrobci zdravotnické techniky z celého světa a 
nechyběl ani žádný z našich významných konkurentů.

Naším cílem bylo výrazně prezentovat celou MMM Group 
a ukázat našim současným i budoucím zákazníkům naše 
sebevědomí, sílu i naše významné postavení na ruském 
trhu. Proto jsme zvolili společný stánek s naším významným 
partnerem fi rmou Miele RU a fi rmou Dr. Weigert. Společný 
stánek svou rozlohou i grafi ckým ztvárněním vynikal mezi 
ostatními a splnil cíle i očekávání všech tří partnerských fi rem.
Na stánku jsme vystavovali parní sterilizátory Selectomat 
PL, Unisteri a stolní sterilizátor Sterident, formaldehydový 
sterilizátor Formomat, horkovzdušný sterilizátor Stericell 22 a 
laboratorní CO2 inkubátor CO2CELL 48.  
Rusko zůstává jednou z mála zemí, kde je dosud osobnímu 
jednání a setkání s obchodními partnery věnována ze 
strany významných zákazníků i obchodních partnerů velmi 
vysoká pozornost. Na výstavu proto přichází osobně ředitelé 
nemocnic, jejich zástupci, ředitelé partnerských fi rem i zástupci 
vládních organizací.
Znalosti, zkušenosti ale i přání a požadavky našich zákazníků 
i v Rusku rychle stoupají a je stále náročnější je plně uspokojit. 
Je jim jasné, že si za eura mohou vybrat parní sterilizátory a 
vybavení centrální sterilizace ze kterékoliv země světa a od 
naší MMM Group očekávají pouze špičkový prodejní servis 
a osobní přístup, krátké dodací termíny a nejvyšší kvalitu 
přístrojů.
Výstavy jsem se osobně zúčastnil po dobu dvou dnů a počet 
i kvalitu jednání s partnery z různých regionů Ruska, Ukrajiny, 
Běloruska, Kazachstánu a Uzbekistánu mohu charakterizovat 
jednoznačně jako velmi vysokou a perspektivní.

Společně s ředitelkou o.o.o. BMT-MMM Světlanou Nikolaevnou 
Generalovou, pěti prodejci a dvěma servisními techniky jsme 
byli téměř po celé dny trvale zabráni do jednání se zákazníky 
a obchodními zástupci. Efektivní byla i pomoc pana Gennadije 
Sergejeva, ředitele naší fi rmy BMT UA z Kijeva.    
Rok 2007 se stal pro MMM Group nejúspěšnějším rokem v 
historii obchodu s Ruskem. Podařilo se prodat 36 Sterivapů, 10 
Formomatů, 6 Unisteri a 4 ks velké desinfektory Vacudes. Mimo 
tyto velké a drahé přístroje bylo dodáno také velké množství 
nerezového nábytku a teplotních skříní. Obrat dceřiné fi rmy 
BMT-MMM v Moskvě zřejmě překročí 8 Mio. Eur (ca. 215 
Mio. Kč), což představuje meziroční 100% nárůst obratu!  

Dodávky pro ruský trh způsobily před koncem roku 2007 velké 
starosti mnoha pracovníkům BMT i MMM a vaším pracovním 
nasazením se podařilo všechny plánované dodávky realizovat 
včas a tak plně uspokojit naše ruské zákazníky. Jsem si jistý, 
že se nám naše pracovní nasazení již brzy příznivě vrátí ve 
zvýšené důvěře partnerů i v nových zakázkách. 
Projednávané kontrakty i nové projekty nám nabízí s troškou 
štěstí reálnou šanci tento špičkový výsledek zopakovat i v roce 
2008.

Ing. Milan Krajcar, ředitel BMT a.s.

První hodnocení roku 2007
V Číně byl rok 2007 rokem prasete, které jim přináší štěstí a 
úspěch, v BMT a.s. byl rokem Sterivapu
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Parní sterilizátory řady Sterivap představují již od prosince 
roku 1997, kdy byl prodán první kus do Vojenské nemocnice 
v Olomouci, páteř naší existence a úspěšnost jejich prodeje se 
rozhodující mírou podílí na úspěšnosti celé BMT a.s. V roce 
1998 se tyto přístroje postupně dostaly do sériové výroby a 
začaly se úspěšně prosazovat proti konkurenci, celkově bylo 
prodáno 24 ks. Prodej postupně bez jediného zakolísání rostl 
a v roce 2005 dosáhl prodej Sterivapů již 97 kusů, ale jeho 
kariéra se začala blížit ke konci. Inovace jsou naším hlavním 
prodejním argumentem. Nová generace Sterivapu HP a HP E s 
progresivní dotykovou klávesnicí, elegantním designem a řadou 
technických zlepšení, která byla představena již v roce 2006, 
nám zajistila opět velký zájem zákazníků i výrazný prodejní 
úspěch. V roce 2006 bylo prodáno již 130 ks (meziroční nárůst 
ca. 34%!). Další skok a nový rekord jsme dosáhli v roce 2007, 
kdy bylo prodáno již 180 ks přístrojů této konstrukce. Jedná se 
o zvýšení prodeje o téměř 100% za pouhých 24 měsíců (proti 
roku 2005)!
Do obliby zákazníků se postupně dostává i naše novinka, 
komora s rozměrem komory 636, která nabízí malé rozměry 
přístroje, ale přesto kompaktní a komfortní řešení a velkou 
užitnou hodnotu.
Ne náhodou se tento typ stal vítězem velkého výběrového 
řízení v Rumunsku na 70 ks sterilizátorů, o kterém Vás 
informoval Ing. Tuček v minulém čísle. 
Celkově bylo od roku 1997 vyrobeno již 787 kusů Sterivapů, 
které pracují ve 42 zemích světa. Nejvíce přístrojů pracuje v 
České republice - 202 ks a představují hlavní část vybavení 
našeho zdravotnictví.
Asi nejvzdálenější přístroj pracuje v Santiago de Chile. 
Nejúspěšnějším teritoriem roku 2007 byla díky naší dceřiné 
společnosti o.o.o. BMT-MMM v Moskvě Ruská federace se 
36 ks. Na druhém místě se umístila díky Ing. Milichovi a jeho 
prodejnímu týmu Česká republika s 34 kusy. Sterivapy se 
nově velmi dobře etablovaly také na náročném trhu USA a 
nové objednávky od naší společnosti Prometco-BMT jen dále 
potvrzují jejich úspěch.      
Základem tohoto významného úspěchu byl a zůstává tým 
konstruktérů v čele s Ing. Jízdným, Ing. Habrovcem a Ing. 
Hodaněm. Podpora takového projektu všemi ostatními 
pracovníky podniku je v současnosti již nutným předpokladem 
pro úspěch. Kreativní přístup k požadavkům zákazníků, nové 
jazykové varianty, elegantní prospekty, krátké dodací termíny, 
vysoké pracovní nasazení při konstrukci a výrobě vč. nutných 
přesčasových hodin o sobotách, nedělích a svátcích ... nám 
dlouhodobě zajišťují spokojenost, důvěru a přízeň našich 
zákazníků. 
Za těmito významnými úspěchy stojí tedy i vaše osobní 
dlouhodobá snaha o neustálé zlepšování, úpravy, úspory 
nákladů, kvalitu výroby, prodej, servis i o zlepšování všech 
dalších souvisejících činností a vnitropodnikové komunikace. 
Bez vaší iniciativy a pracovního nasazení by tento skvělý 
výsledek nebylo možné společně dosáhnout.
Blahopřeji Vám jménem vedení společnosti k tomuto výsledku 
a přeji hodně nových nápadů a pracovních úspěchů i do 
budoucnosti. 

Ing. Milan Krajcar, ředitel BMT a.s.

Významná životní a pracovní 
výročí v lednu 
V  lednu oslaví pracovní jubileum:
• 10let   nepřetržitého prac. poměru v BMT a. s.

p. Hlaváček Jan ze stř. 6340 – PP,
• 15let   nepřetržitého prac. poměru v BMT a. s.

p. Kaláb Pavel ze stř. 6372 – Servis,
• 20let   nepřetržitého prac. poměru v BMT a. s.

p. Škoda Leoš ze stř. 6051 – ŘJ,
p. Sedlák Jiří ze stř. 6070 – HN,
p. ing. Hodaň Ivan a ing. Jízdný Oldřich ze stř. 6223 – KE,
p. Eliš Bronislav ze stř. 6690 –TT,

Do starobního důchodu odchází p. Kouřilová Dana ze stř. 6660 
– SM.
Vedení podniku a VZO OS Kovo děkují  jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přejí hodně zdraví a 
životní spokojenosti.

Redakce

Motto na leden
„Jednejte, nebo někdo bude jednat za Vás“

Peppera de Calliera kouč manažerů
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