CASE STUDY
„KTO NEVYUŽÍVA LÍZINGOVÉ SLUŽBY, ROBÍ
VEĽKÚ CHYBU. VĎAKA INVESTÍCIÁM
DO TECHNIKY A STROJOV SME LÍDROM
RETAILOVÉHO TRHU.“
RASTISLAV VALACH
KONATEĽ SPOLOČNOSTI RAVAFOL

FINANČNÝ LÍZING

VĎAKA ČSOB LEASING SA MÔŽEME ROZVÍJAŤ
KEDYKOĽVEK A BEZ ČAKANIA
POŽIADAVKY:
nájsť promptné riešenia na rozvoj podnikania,
získať spoľahlivého partnera na financovanie potrebnej
techniky, osobných a úžitkových vozidiel,
osobný prístup.

ZÁKAZNÍK:
ODVETVIE:

PRODUKT:
POSTAVENIE NA TRHU:

RIEŠENIE:
intenzívne využitie finančného lízingu a spotrebného úveru,
rozširovanie vozového parku,
prefinancovanie zdvíhacej techniky,
obnovenie strojového vybavenia pre veľkoformátovú tlač.

„ČSOB Leasing nám pomáha expandovať nielen v rámci Európskej
únie, ale aj mimo nej. V spolupráci mám v pláne pokračovať, keďže
ČSOB Leasing vnímam ako nadštandardnú spoločnosť, ktorá sa
orientuje predovšetkým na potreby zákazníka.“
Rastislav Valach
konateľ RAVAFOL

VÝSLEDOK:
zákazníkom spoločnosti ČSOB Leasing od roku 2014,
množstvo uzatvorených lízingových zmlúv na osobné
a úžitkové autá, dopravnú techniku, pracovné stroje,
vďaka prostriedkom z ČSOB Leasing – zakúpenie vlastnej
zdvíhacej techniky,
výhodnejšie ceny tlače v porovnaní s konkurenciou vďaka
novej technike.

RAVAFOL S.R.O.
PROFESIONÁLNA VEĽKOFORMÁTOVÁ
TLAČ, RETAILOVÁ REKLAMA, SVETELNÁ
A NESVETELNÁ REKLAMA,
FASÁDNE SYSTÉMY
FINANČNÝ LÍZING A SPOTREBNÝ ÚVER
SPOLOČNOSŤ RAVAFOL JE LÍDROM NA
TRHU MEDZI FIRMAMI ORIENTOVANÝMI
NA RETAILOVÝCH ZÁKAZNÍKOV. ZÁROVEŇ
SA NACHÁDZA V PRVEJ PÄŤKE
NAJÚSPEŠNEJŠÍCH PODNIKOV
Z TOHTO ODVETVIA Z POHĽADU OBRATU.

PRÍBEH

Rastislav Valach
konateľ spoločnosti RAVAFOL

aj osobných a úžitkových vozidiel. „Snažíme sa využiť všetky
možnosti, ktoré nám ČSOB Leasing ponúka, pretože nám to umožňuje rozvíjať sa a expandovať v takom tempe, aké momentálne
potrebujeme,“ dodal konateľ spoločnosti RAVAFOL. Prioritou firmy
v oblasti montáže fasádnych reklám boli pracovné plošiny, ktoré si
v minulosti prenajímala. „Proces prenájmu bol komplikovaný
a ekonomicky nevýhodný. Preto sme sa rozhodli ich zakúpenie
financovať prostredníctvom ČSOB Leasing. V súčasnosti máme
dve plošiny s dosahom dvadsať metrov, ale plánujeme zakúpiť
ďalšie s dosahom štyridsať metrov. Rovnakým spôsobom si
plánujeme zaobstarať aj ďalšiu zdvíhaciu techniku, napr. žeriav,“
vysvetlil Rastislav Valach.

PREČO ČSOB LEASING

RAVAFOL – VÝROBCA
REKLAMNÉHO BRANDU
NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Konateľom spoločnosti RAVAFOL je Rastislav Valach.
Pôvodne pôsobil v oblasti gastronómie, ale jeho snom
bolo pracovať sám pre seba. Keď objavil dieru na trhu,
začal v roku 2003 podnikať v oblasti svetelnej a nesvetelnej reklamy. Pod svetelnú reklamu patria svetelné boxy,
reklamné tabule, 3D reklama, ale aj písmená, logá, výstrče
a atypické svetelné reklamy umiestnené na fasádach budov
či obchodoch. Najnovším prírastkom do portfólia RAVAFOL,
prefinancovaným cez ČSOB Leasing, sú veľkoformátové
tlačiarne so šírkou tlače 5 metrov pre outdoorové aplikácie,
akými sú napr. billboardy, bigboardy, megaboardy. Pribudla
aj hybridná tlač šírky 3,2 metra na rolky a dosky či tlač
formátu 3,2 x 2,1 metra na dosky pre svetelné reklamy,
obchodné pútače alebo retailové produkty s využitím aj na
fasádne systémy. Spoločnosť RAVAFOL sa venuje aj kompletnej výrobe a montáži veľkoformátových LED displejov,
distribúcii a montáži solárnych a bezpečnostných fólií na
sklené plochy v krajinách Európskej únie aj mimo nej.
V súčasnosti je ich klientela rôznorodá. „Naše portfólio tvoria
veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj malé firmy,“ vysvetlil
pán Valach. Spoločnosť RAVAFOL sídli v Banskej Štiavnici,
ale pobočku má aj v Prahe. Pán Valach plánuje podnikanie
rozšíriť aj do Rumunska. „Ide o krajinu, ktorá napreduje
a má mimoriadny potenciál pre nové podnikateľské odvetvia.
Expanziu týmto smerom vnímame ako možnosť osloviť širší
trh.“ V súčasnosti sú služby spoločnosti vyhľadávané
v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku či dokonca v Albánsku.

PARTNERSTVO S ČSOB LEASINGOM
Partnerstvo so spoločnosťou ČSOB Leasing uzavrel v roku 2014
a stále ho vníma ako stabilného finančného partnera. „S ČSOB
Leasingom spolupracujeme už niekoľko rokov. Náš biznis sa
začal rozrastať, a preto sme sa rozhodli využiť služby lízingovej
spoločnosti a formou finančného lízingu a spotrebného úveru
rozšíriť svoje podnikanie. Kto tieto možnosti nevyužíva, robí podľa
môjho názoru veľkú chybu. Financovanie predmetov potrebných
pre rozvoj firmy považujem za jednu z najvýhodnejších investícií,“
vyjadril sa konateľ spoločnosti RAVAFOL. Ponuku produktov
lízingovejspoločnosti využíva v prípade obstarania strojov, ale

Na spolupráci s ČSOB Leasingom mu najviac vyhovuje jednoduchosť jednania, prozákaznícky prístup a praktické riešenia. „ČSOB
Leasing nás vníma ako stabilného a disciplinovaného klienta,
s ktorým má dlhodobo pozitívne skúsenosti. Z dlhoročnej spolupráce bez komplikácií vzišla vzájomná dôvera, ktorá prerástla do
priateľských vzťahov, čo vnímam ako najväčší benefit,“ priznal
Rastislav Valach a vzápätí dodal: „ČSOB Leasing nám ponúka aj
predschválený finančný rámec, vďaka ktorému máme prístup
k financiám kedykoľvek a bez čakania. V určitom štádiu však
takéto biznis partnerstvo nie je len o peniazoch a zmluvách,
ale viac o dôvere a ochote.“

SPOKOJNOSŤ
ČSOB Leasing ho pozitívne prekvapil individuálnym prístupom,
priateľskou formou komunikácie a schopnosťou reagovať na potreby
zákazníkov okamžite, aj v prípade väčších investícií. „Vďaka ČSOB
Leasingu nemusím čakať, keďže schvaľovací proces prebieha
veľmi rýchlo. Využívanie lízingových služieb je pre vyrovnaný rast
môjho podnikania nevyhnutnosťou,“ vysvetlil pán Valach.

ZHODNOTENIE
Rastislav Valach hodnotí dosiahnuté výsledky partnerstva s ČSOB
Leasingom ako úspešné. „Spolupráca prebieha od začiatku bez
problémov. Oceňujem osobný prístup a možnosti, ktoré nám
spolupráca s ČSOB Leasingom ponúka. V partnerstve mám určite
v pláne zotrvať. Financovanie vozového parku a techniky sa
ukázalo tou najlepšou investíciou,“ zrekapituloval Rastislav Valach.

BENEFITY ČSOB LEASING OČAMI ZÁKAZNÍKA:
promptnosť a flexibilita riešenia požiadaviek,
predschválený finančný rámec pre ďalší rozvoj podnikania,
vytváranie výnimočných osobných a priateľských vzťahov.

ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11
815 10 Bratislava
tel.: +421 2 6820 2111
e-mail: info@csobleasing.sk
www.csobleasing.sk

