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się. Na szczęście nasza firma była 

całkowicie zamknięta tylko przez 

dwa tygodnie. Po upływie tego cza-

su, do firmy powrócili pracownicy 

niezbędni do utrzymywania produk-

cji. Cała administracja, ludzie z działu 

handlowego, jeszcze przez prawie 

dwa miesiące pracowali zdalnie.

Jak lockdown i  inne ograniczenia 

wpłynęły na kondycję Waszego 

przedsiębiorstwa?

Udało się nam uniknąć większych 

problemów. Oczywiście to, z  czym 

musieliśmy się zmierzyć, koniecz-

FIRMY KAMIENIARSKIE

O recepcie na kryzys od Marmi Corradini, z Cristiną Corradini 
rozmawiał Maciej Brzeski

W
yjazd do Włoch zaplano-

wałem na przełom wrze-

śnia i  października, czyli 

czas w którym tradycyjnie odbywają 

się targi w Weronie. Pomimo przenie-

sienia targów do sieci, wiele firm po-

stanowiło otworzyć się na klientów 

i organizować dni otwarte w swoich 

siedzibach. Nie ukrywam, że nieco 

obawiałem się tego wyjazdu, nie tyle 

z  powodu wirusa, a  atmosfery którą 

spodziewałem się zastać. Szczęśli-

wie moim pierwszym przystankiem 

była firma Marmi Corradini – zastał 

mnie tu gwar pracy, dzwoniące tele-

fony i atmosfera prawdziwej gorączki 

sprzedażowej.  

Na początku marca cały świat obie-

gły zdjęcia i  relacje z  Włoch, obra-

zujące dramatyczne wydarzenia 

związane z  pandemią. Jak wyglą-

dała sytuacja w  Marmi Corradini 

w tych dniach?

To były straszne chwile. Wenecja 

Euganejska – region, w którym znaj-

duje się nasza firma, bardzo ucierpiał  

przez epidemię COVID-19. Wiele 

osób, naszych sąsiadów, znajomych, 

przyjaciół, zachorowało. Wielu stra-

ciło życie. Ciężko jest z tej perspek-

tywy skupiać się na sytuacji naszej 

firmy, która jak większość, musiała 

sobie jakoś radzić z tym kryzysem. Na 

przełomie marca i  kwietnia zmieniły 

się wszystkie aspekty naszego życia. 

Gospodarkę dotknął „lockdown”, lu-

dzie dostali zakaz przemieszczania 

:

Dr Cristina Corradini – dyrektor Marmi Cor-
radini Group i Francesco Corradini – Prezes 
grupy

(

W ostatnich trzech latach firma wymieniła 
cały park maszyn służących do produkcji płyt

:

Całkowity lockdown miał miejsce jedynie 
przez 2 tygodnie marca
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ność przejścia na pracę zdalną, nie 

miało do tej pory precedensu. Cią-

głe informacje o  rozprzestrzenia-

niu się epidemii we Włoszech, ale 

też w  innych krajach, wprowadzały 

niepewność. Jednak dosyć szybko 

udało nam się znaleźć odpowied-

nie rozwiązania organizacyjne, któ-

re pozwoliły nam na dalszą procę. 

Dzięki elastyczności w  zarządzaniu 

produkcją i  wielkiemu zaangażo-

waniu wszystkich naszych pracow-

ników udało nam się przetrwać tak 

krytyczny czas.

Te aspekty dowodzą, że nasza  fir-

ma jest w stanie poradzić sobie z tak 

poważnymi wydarzeniami jak pan-

demia Covid 19.

Dywersyfikacja 
i konsekwencja  

Od problemów sprzedażowych 

uchronił Was projekt, który był już 

w trakcie realizacji…

W ciągu ostatnich lat dział projek-

tów stał się dla naszej firmy strate-

giczny i na szczęście w 2020 roku nie 

odczuliśmy spadku w  tym zakresie.

Problematyczny był transport goto-

wych elementów na plac budowy. 

Wiele firm wycofało się z  dostaw 

towarów z  północnych Włoch, ale 

w tym momencie mogliśmy liczyć na 

zrozumienie naszego partnera. 

Mieliśmy również pewne opóź-

nienia w  odbiorze bloków z  krajów 

o wysokim stopniu zakaźności, takich 

jak Indie.

Jak w tamtym okresie wyglądała pra-

ca w Waszym oddziale w Oświęcimiu?

Magazyn działał niemal bez za-

kłóceń. Od początku pandemii do-

stosowaliśmy się do wszystkich nie-

zbędnych wytycznych związanych 

z  bezpieczeństwem, a  zamówienia, 

choć na początku nieco mniejsze, 

realizowaliśmy na bieżąco. Mimo że 

polski rynek został dotknięty przez 

pandemię, magazyn przetrwał.

Pozytywny trend w  sprzedaży jest 

dowodem na świetną obsługę naszej 

branży i wysoką jakość naszych pro-

duktów.

Jak obecnie organizujecie pracę?

Do minimum ograniczyliśmy kon-

takty i staramy się nie jeździć do klien-

tów. Powstrzymujemy się od wyjaz-

dów zagranicznych. Prawie wszystkie 

kwestie biznesowe z klientami spoza 

Włoch, rozwiązujemy zdalnie. Aby 

być bliżej rynku uczestniczyliśmy 

również w wirtualnej wersji wystawy 

"Marmomac ReStart". Było to nowe 

i  bardzo pozytywne doświadczenie.

Czy z uwagi na sytuację zmalała też 

liczba zapytań w obrębie działalno-

ści cut-to-size?

Jest wręcz przeciwnie. To zdumie-

wające, ale odpowiadamy na dużo 

większą liczbę zapytań ofertowych  

niż w  latach ubiegłych. Myślę, że to 

efekt naszej pracy, którą  włożyliśmy 

w doskonalenie i promocję tego ro-

dzaju działalności. Taka produkcja 

wymaga wykwalifikowanego zespo-

łu, drogich maszyn i  utrzymywania 

możliwości produkcyjnych na stałym, 

wysokim, poziomie bez jednoczesnej 

utraty jakości. Jesteśmy jednak bar-

dzo ostrożni co do nowych projek-

tów, będą w dużej mierze zależeć od 

kierunku gospodarki europejskiej po 

pandemii.

Czy nigdy nie pojawiła pokusa, by 

także całkowicie przejść na handel?

Nigdy. Po pierwsze dlatego, że ta-

kie jest nasze DNA – jesteśmy kamie-

niarzami. Po drugie wiedzieliśmy, że 

prowadząc dwa rodzaje działalno-

ści dywersyfikujemy przychody, a  to 

w  konsekwencji może uratować nas 

przed problemami z którymi będzie-

my musieli się mierzyć w przyszłości. 

Wiedzieliśmy też, że dysponujemy już 

dużym kapitałem w  postaci długiej 

listy referencyjnej i całej rzeszy zado-

wolonych klientów, także praca była 

z  roku na rok łatwiejsza. Nie można 

przecenić naszego 50-letniego do-

świadczenia w tego typu realizacjach. 

W  chwili obecnej mamy silną pozy-

cję niemal we wszystkich zakątkach 

świata: rynku europejskim, amery-

kańskim, rosyjskim i krajach Bliskiego 

Wschodu. 

Pojawiamy się najczęściej w miej-

scach, w  których klient potrzebuje 

rozwiązań na najwyższym pozio-

mie, zarówno na etapie projektu jak 

i  realizacji. Ciągle staramy się też, 

wychodzić naprzeciw wymaga-

niom stawianym przez inwestorów. 

W  ostatnim czasie, jeszcze przed 

epidemią, uzyskaliśmy certyfikat SI 

RATING (ang. Sustainability Impact 

Raring, pisaliśmy o tym we wrześnio-

wym numerze 5 (118)/2020, str. 66, 

przyp. MB). Ten dokument potwier-

dza, że we wszystkich aspektach 

działalności firmy – od ekologii, po 
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relacje wewnątrz przedsiębiorstwa 

– posługujemy się zasadami etycz-

nymi, zgodnymi ze strategią zrów-

noważonego rozwoju. Dostosowa-

nie się do restrykcyjnych wymogów, 

jakie stawiane są firmom chcącym 

uzyskać miano zrównoważonej, jak 

i  sam proces certyfikacji kosztowały 

nas dużo czasu i pieniędzy, ale wiemy 

że inwestycja ta zwróci się przyszłym 

pokoleniom i że takie postępowanie 

wiąże się z dużym uznaniem naszych 

klientów.

Jak w  takim razie kształtuje się 

sprzedaż płyt?

Przełom marca i kwietnia był dosyć 

trudny, ale z czasem sytuacja uległa 

normalizacji. W chwili obecnej mamy 

do czynienia z  sytuacją, w  której 

sprzedaż ta jest niemal rekordowa. 

I  w  tym przypadku także uważam, 

że na pozytywny wynik wpłynęła 

nasza cierpliwość i  konsekwencja. 

Przez cały czas trzymamy się swo-

ich zasad. Kupujemy materiał boczny 

tylko najwyższej jakości i  pracuje-

my na maszynach będących szczy-

tem możliwości technologicznych. 

Ostatnia, niemal całkowita wymiana 

parku maszynowego przeznaczone-

go na potrzeby produkcji płyt, miała 

miejsce trzy lata temu. Nowe traki 

linowe, najnowocześniejsze linie po-

lerska i  do żywicowania. Po latach, 

w których jedynym parametrem była 

cena, nadeszły te, w  których jakość 

i zaufanie nabierają coraz większego 

znaczenia. Nie ukrywam, że to nas 

bardzo cieszy.

W  tej chwili to pytanie raczej nale-

żałoby kierować do wróżki, ale za-

dam je Pani… Jaka będzie najbliższa 

przyszłość Marmi Corradini?

Oczywiście nie mamy pojęcia… 

ale jesteśmy pełni optymizmu. Ry-

nek, choć zmieniony, nie wygasł 

zupełnie. W chwili obecnej jesteśmy 

w kontakcie z wieloma studiami pro-

jektowymi oraz  inwestorami, którzy 

w najbliższym czasie planują zreali-

zowanie wielu ciekawych inwestycji 

budowlanych. Wyniki sprzedaży płyt 

także nastrajają bardzo pozytyw-

nie. Przekonaliśmy się, że pomimo 

tak wielkich zawirowań związanych 

z rozwojem epidemii, zamykania ca-

łych gospodarek, utrudnień w poko-

nywaniu granic, przy odpowiednim 

podejściu i  elastyczności, można 

bez większych problemów prowa-

dzić biznes kamieniarski. 

Nie zmieniliśmy żadnej z  naszych 

ustalonych przed pandemią strategii. 

Na początku 2021 roku zostanie za-

instalowana nowa linia do produkcji 

płytek, będziemy też kontynuować 

naszą działalność w  zakresie zrów-

noważonego rozwoju. Już teraz pra-

cujemy nad uzyskaniem certyfikatu 

śladu węglowego. Z  optymizmem 

patrzymy w przyszłość.   

:

We wrześniu sprze-
daż płyt szła pełną 
parą

)

Tradycyjnie we 
wrześniu w Marmi 
Corradini organi-
zowane były dni 
otwarte
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