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Na novom webe spoločnosti TUBAPACK si môžete navrhnúť vlastnú tubu
Moderná a stále sa rozvíjajúca
spoločnosť TUBAPACK predstavila
prednedávnom svoju novú web
stránku. Zaujímavosťou je, že si
na nej môžete navrhnúť vlastnú
tubu. Viac nám povedal riaditeľ
spoločnosti TUBAPACK Richard
Pittner.

naše štandardné možnosti na výrobu
hliníkových a laminátových túb. Zákazník
tak má možnosť navrhnúť si požadovanú
tubu a v okamihu vidieť, ako bude daná
tuba vyzerať v skutočnosti. Zaslanie
dopytu nebolo nikdy jednoduchšie.
Táto aplikácia sa v súčasnosti teší veľkej
obľube u našich zákazníkov.

Aký bol dôvod vytvorenia novej web
stránky pre vašu spoločnosť a ako
dlho ste na nej pracovali?
Nový web sme pripravovali zhruba
posledné tri roky v spolupráci s ﬁrmou
Gibox, ktorá je našim webovým
správcom. Dôvodom bola zastaranosť
a neaktuálnosť pôvodnej web stránky,
ktorá fungovala od roku 2006.
Snažili sme sa prispôsobiť webový
dizajn nášmu novému produktovému
katalógu, to znamená graﬁcky i farebne.
Išlo nám o inovatívny, interaktívny a
kreatívny prístup (dizajn), ktorý by
oslovil našich stálych a aj potenciálnych
zákazníkov nielen svojou pútavosťou,
ale aj jednoduchosťou používania.
Spoločnosť Gibox nám v tomto smere
vyšla vždy v ústrety, poradila i pomohla.
Touto cestou by sme sa im chceli
poďakovať za ich ﬂexibilitu a trpezlivosť
s našimi požiadavkami v každom
ohľade.

Okrem slovenského jazyka je
stránka aj v anglickom, nemeckom
a ruskom jazyku, prečo práve v
týchto jazykoch?
Web je pripravovaný v štyroch
jazykových mutáciách. Toto rozhodnutie
je dôsledkom našej zákazníckej
variability, ktorá sa sústredí hlavne
v oblasti Európy a Ruska.

Odkedy je spustená nová web
stránka spoločnosti TUBAPACK?
Spustený bol v priebehu tohto roka,
no stále sa niečo nové dopĺňa, ako
napríklad naposledy začiatkom leta sme
spustili aplikáciu na tvorbu tuby. Ide
o jedinečnú možnosť pre zákazníkov
vytvoriť a zaslať dopyt v priebehu
niekoľkých minút. Aplikácia obsahuje

Aké informácie na ňom nájde bežný
človek a aké váš zákazník?
Stránka
obsahuje
všeobecné
informácie o spoločnosti, ako je jej
história a tiež súčasnosť. Podstránku
Novinky neustále dopĺňame novými
informáciami a článkami o našej
spoločnosti. Ďalej sa zo stránky máme
možnosť dozvedieť základné informácie
o našom produktovom portfóliu,
ktorými sú hliníkové a laminátové tuby
a v neposlednom rade tiež plnenie
túb. Podstránka Kvalita informuje
zákazníkov o našich zavedených
manažérskych systémoch, certiﬁkátoch
a laboratóriu. Novinkou oproti minulosti
je tiež možnosť vytvorenia si vlastného
zákazníckeho konta. To slúži pre
potreby sťahovania si certiﬁkátov kvality,
prístupu k fotogalériám či zasielaniu
vzájomnej pracovnej dokumentácie
medzi TUBAPACKom a zákazníkom.
Doplnili sme tiež časť Média, kde

používatelia nájdu základnú fotogalériu,
uverejnené články o našej spoločnosti,
ﬁremnú hymnu a mnoho iného.
V neposlednom rade sme doplnili
časť Kariéra, ktorá obsahuje základné
informácie o v súčasnosti voľných
pracovných pozíciách, ktoré plánuje
TUBAPACK v blízkej dobe obsadiť.
Nakoniec sú na stránke, samozrejme,
uverejnené naše kontaktné údaje
s konkrétnymi osobami, na ktoré sa
majú možnosť naši partneri v prípade
potreby obrátiť.
Dôležitým aspektom pri našej činnosti je
rešpektovanie potrieb všetkých našich
partnerov, s ktorými pri vzájomnom
fungovaní prichádzame do kontaktu.

Práve z tohto dôvodu TUBAPACK
podporuje viaceré projekty, ktoré sú
spojené s lokalitou Žiaru nad Hronom,
ako sú športové podujatia, hudobné
festivaly či školské aktivity. S týmto
spojenú fotogalériu je takisto možné
nájsť na našom webe.
Na stránke sa tiež nachádzajú základné
informácie o systéme duálneho
vzdelávania, ktoré predstavuje odborné
vzdelávanie a prípravu žiakov stredných
škôl na výkon budúceho povolania.
TUBAPACK v spolupráci so SSOŠT
v Žiari nad Hronom je v tomto systéme
už zapojený niekoľko rokov, keďže
v ňom vidí veľký potenciál do budúcnosti
- duálne vzdelávanie vytvára partnerský

vzťah
medzi
zamestnávateľom
a študentom a vyznačuje sa úzkym
prepojením teoretického vzdelávania
s praktickou prípravou pod vedením
skúsených odborníkov.
Je nová stránka responzívna aj s
mobilnými telefónmi či tabletmi?
Keďže TUBAPACK je modernou a stále
sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ani my
sme neobišli trend nových technológií
– a to responzívnosť webu so smart
telefónmi či tabletmi. Používateľ tak
má možnosť komfortného prehliadania
nášho webu na akomkoľvek zvolenom
zariadení.

