transports

Sadarbībā ar Sia miandum

SIA Miandum: 80 reižu
apkārt zemeslodei

Uzņēmums, kas ir dibināts gandrīz reizē ar neatkarības atjaunošanu, 1991. gadā, nav joks:
tieši otrādi, tas ir pierādījums ij labām idejām, ij prasmīgai to īstenošanai, ij veiksmei.
Tieši tāds ir Ogres uzņēmums Miandum

P

irms gada Miandum
pirmais Ogres novadā
ieguva CrefoCert zelta
klases sertifikātu – tā ir
jauna kvalitātes zīme, kas
tiek piešķirta maksātspējīgākajiem uzņēmumiem.
CrefoCert zelta klases sertifikāta stingrajām
prasībām atbilst tikai apmēram 1,5 % Latvijas uzņēmumu – un Miandum ir viens no
tiem. „Uzskatu, ka CrefoCert sertifikāts ir
sava veida kvalitātes zīme uzņēmuma finanšu pārvaldībai. Tas apliecina kompānijas
uzticamību, ilgtspēju un stabilitāti. Tā kā
mūsu uzņēmums šogad aktīvi attīsta starptautisko pārvadājumu jomu, šis sertifikāts
kalpos kā mārketinga instruments jaunu
klientu piesaistē,” stāsta SIA Miandum valdes loceklis Didzis Mizis.
Taču Miandum klienti un partneri arī
bez sertifikāta zina, ka uz šo firmu vienmēr
var paļauties – tā nogādās jebkuru preci
no punkta A punktā B precīzi laikā un
bez problēmām. Jā, ne tikai preci – nesen
Miandum ir sācis sniegt arī pasažieru
pārvadāšanas pakalpojumus, piedāvājot
uzņēmumiem transportu to darbinieku
pārvadāšanai.
Kopš 2001. gada, kad SIA Miandum
iesaistījās transporta pakalpojumu sfērā,
jaunais darbības lauks tika apgūts secīgi un
pamatīgi. Ir pagājuši 13 gadi, un no vienas
automašīnas Miandum ir attīstījies par solīdu transporta firmu: 60 transporta vienību
ar 1–24 tonnu kravnesību un līdz 36 palešu
ietilpību, 70 zinošu un prasmīgu darbinieku, filiāle Rīgā, reģionālā noliktava Jēkabpilī
un sadarbības partneri Liepājā, Saldū un
Daugavpilī. Miandum autoparkā ir transportlīdzekļi ar temperatūras režīma kontroli, bet lielākā daļa autotransporta ir aprīkota
ar GPS navigācijas sistēmu, kas uzņēmumam ļauj īstenot auto kustības kontroli,
bet klients vienmēr zina, kur atrodas viņa
automašīna, kad tā ieradīsies galapunktā un

savlaicīgus transporta pakalpojumus. To var
izdarīt tikai tad, ja piesaistām profesionālus
un kvalificētus darbiniekus, kas spēj apmierināt jebkura klienta specifiskās vēlmes,”
uzsver D. Mizis.
To, ka SIA Miandum ir uz pareizā ceļa,
apliecina uzņēmuma finanšu rādītāji, kas
apgrozījuma ziņā jau 2012. gadā apsteidza
pirmskrīzes līmeni, savukārt peļņas rādītāji kopš 2009. gada ir desmitkāršojušies.
D. Mizis rēķina, ka šogad Miandum neto
apgrozījums varētu sasniegt 2 miljonus
eiro. „Gada laikā mūsu transports nobrauc
kopumā apmēram 3,2 miljonus kilometru –
80 reižu apkārt zemeslodei pa ekvatoru,” ar
smaidu stāstījumu pabeidz D. Mizis. n

SIA Miandum piedāvā:
Didzis Mizis, SIA MIANDUM valdes loceklis
cik lielu attālumu būs nobraukusi.
D. Mizis uzsver, ka uzņēmums savam
darbam ir izvirzījis stingras prasības, kas
tiek ievērotas neatkarīgi no apstākļiem:
klienta pasūtījums ir jāizpilda precīzi līgtajā
termiņā, preces jānogādā saņemtajā daudzumā un stāvoklī. Šīs prasības nepieļauj ne
mazākos kompromisus, jo, tikai piedāvājot
augstu servisa līmeni, uzņēmums var nodrošināt sev labu reputāciju un iegūt klientu
uzticību.
Par faktu, ka Miandum to apliecina arī
darbos, liecina uzņēmuma ilggadējo partneru loks: Baltstor, Cido, Coca-Cola, Fazer,
LatAlko, Mego, RD Electronics u. c. uzņēmumi, kuri augstu vērtē gan savu laiku, gan
partneru iespējas.
Uzņēmuma vīzija ir kļūt par galveno
distribūcijas piegādes pakalpojumu sniedzēju Latvijā un paplašināt tirgus daļu
Baltijā un Eiropā. „Mūsu misija ir būt uzticamam partnerim, sniedzot kvalitatīvus un

Regulāru un savlaicīgu preču piegādi visā Latvijas teritorijā, Baltijā
un Eiropā
Piegādi precēm ar temperatūras
režīmu
Preču pārkraušanas iespējas Rīgā,
Ogrē, Daugavpilī, Jēkabpilī, vajadzības gadījumā – preču uzglabāšanu uzņēmuma noliktavās
Dažādus automašīnu tipus, reisu
daudzumu atbilstoši klienta vajadzībām
Rezerves transportu ārkārtas gadījumos
Skaidru un caurskatāmu cenu
politiku
Viegli kontrolējamu sniegtā pakalpojuma apjomu un piegādes
laiku, pateicoties uzstādītajām
GPS iekārtām
www.miandum.lv
Biroja adrese: Druvas iela 8, Ogre,
LV-5001, tālr. +371-65067600

