„Az ügyfelek elégedettsége a mi sikerünk záloga”
Interjú Jüllich Ádámmal, a Jüllich Glas Holding Rt. tulajdonosával

“Customers’ satisfaction is the key to our success”
Interview with Ádám Jüllich, owner of Jüllich Glas Holding PLC

PP You have built Your business with an
unrivalled business sense and perseverance. Looking back, how do You see Your
initial steps?
– I do not think I have an unrivalled business sense, but the fact that I always worked in
fields where I had the necessary knowledge and
felt familiar in, and this played a fundamental
role in building my business. I endeavoured to
carefully assess the market and investment areas, and built my venture step-by-step, staying
on rational grounds. I have had to face constant
challenges from the beginning, but this awareness has helped me to meet them. Hard work,
perseverance and diligence can help you
achieve anything, there is no need for special
skills.

PP Páratlan üzleti érzékkel és kitartással építette fel vállalkozását. Hogyan
gondol vissza mai szemmel a kezdeti
lépésekre?
– Nem gondolom, hogy páratlan üzleti
érzékkel rendelkezem, de a cégem építésében
alapvető szerepet játszott, hogy mindig olyan
területtel foglalkoztam, amihez rendelkezésre állt a szükséges tudás és otthon éreztem
magam benne. Igyekeztem mindig körültekintően felmérni a piacot, azt a területet,
amibe fektettem, és a racionalitások talaján
maradva „step-by-step” építeni a vállalkozásomat. A kezdeti időszaktól kezdve folyama-

tosan újabb kihívások elé nézek, de a fent
említett tudatosság segít a megfelelésben.
Kemény munkával, kitartással és szorgalommal mindent el lehet érni, nem kell hozzá
különleges képességekkel rendelkezni.
PP Ez a sikertörténet sokak számára
inspiráló lehet. Megosztja velünk, hogy
hol volt az a pont, amikor már biztos
volt benne, hogy jó irányba halad?
– Ilyen konkrét pontot nehezen tudnék
említeni, mivel a kezdetek óta egy növekvő
pályán voltunk, hol dinamikusabb, hol lassabb ütemben. Mindig is igyekeztem magamat a legjobb szakemberekkel, az adott területen nálam okosabb kollégákkal körülvenni.
A visszaigazolás, hogy jó irányba megyünk,
az ügyfelek irányából érkezett folyamatosan,
hiszen az ő elégedettségük a mi sikerünk záloga. Több mérföldkő is volt a cég életében,
talán az egyik legnagyobb lépés az volt, amikor a székesfehérvári ipari parkban elkezdtük
a termelő és raktárcsarnokok építését, ami
mára közel 30 000 m²-t tesz ki.
PP Milyen üzletágak tartoznak jelenleg
is bővülő profiljukba?
– A fő üzletágunk az üvegfeldolgozás, ezen
belül a hőszigetelt üveg, edzett üveg, ragasz-
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PP This success story can be inspiring for
many people. Could You determine the
point when You became sure You were
heading into the right direction?
– It would be difficult to pinpoint a specific
moment, because from the start we have proceeded on a track which was growing in a more
or less dynamic way. I have always tried to collect the best professionals around me and work
with the smartest colleagues in a given field.
Justification has been continuously coming
from our clients, since customers’ satisfaction
is the key to our success. There were several
milestones in the company’s history, perhaps
one of the biggest steps was the construction of
production and warehouse facilities in the industrial park of Székesfehérvár, which have
reached nearly 30,000 m² by now.
PP What branches of business belong to
Your expanding profile currently?
– Our main branch of business is glass processing, especially the manufacturing of insulated glass, tempered glass, and laminated
safety glass. The company’s other main activity
from the start has been the retailing of glass and
auxiliary materials. Over the years, our profile
has been expanded with windscreen retailing
and the production of unique solar panels integrated into buildings. The latest item in our
portfolio is real estate utilisation, mainly the

tott biztonsági üveg gyártása. A kezdetek óta
a cég másik fő tevékenysége az üveg- és segédanyag-nagykereskedelem. Az évek folyamán
tovább bővült a tevékenység autóüveg-nagykereskedelemmel, egyedi, épületbe integrált
napelemek gyártásával. Legújabb elemként
az ingatlanhasznosítás is bekerült a portfólióba, főkent ipari csarnokok, kereskedelmi irodák bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozunk.
PP A napelem-technológia és a környezetbarát üvegszerkezetek gyártásában
is jelentős innováció történt. Milyen új
kutatás-fejlesztési programokon dolgoznak?
– Folyamatosan keressük a legkorszerűbb
üvegszerkezetek legyártásának lehetőségeit,
főként az üveggyárakkal szorosan együttműködve. Innovációs tevékenységünk főként az
épületbe integrált napelemes rendszerek hatékonyságának, gyárthatóságának fejlesztésére fókuszál. Szeretnénk a napelemeket a megfelelő megjelenés mellett, mint építészeti elem
integrálni a homlokzatokba. A fej feletti
üvegezésnél már számos referenciánk van,
azonban a vékonyfilm-technológiával a homlokzat egy jelentős része is energiatermelő
egységgé alakítható.
PP Vezetőként milyen értékrend alapján fogja össze a cég csapatát?
– Családi vállalkozásként fontos számomra, hogy egy csapatként dolgozzunk együtt a
kollégáimmal. A tisztesség, az őszinteség a fő
irányelvek, hiszen ezek mentén tudunk hos�szú távon együtt dolgozni. A szakmai tudás
mellett fontos számomra a kiválasztáskor,
hogy emberileg is a fenti értékek mellett elhivatott munkatársakkal dolgozzak együtt.
PP A cégcsoport folyamatosan fejlődik.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Mint azt már említettem mindig lépésről lépésre próbálok haladni. Rövid távon a
gyártási kapacitásunk bővítése, modernizálása, automatizálása a cél, mivel a régióban
megnövekedett a kereslet termékeink iránt,
mely részben a magyar építőipar magas teljesítményének is köszönhető. Érkeznek új hőszigetelt üveggyártó-, vágó-, festő-, szitázóberendezések, valamint folyamatosan tervezzük a gyártás egyes részelemeit automatizálni.
A termékportfóliót is szeretnénk tovább bővíteni, jelenleg a piackutatás zajlik, de sajnos
részleteket még nem árulhatok el, de biztosan
olyan terület lesz, amiben szakmailag otthon
vagyunk.
Dr. Fodros István

leasing and operation of industrial halls and
commercial offices.
PP Recently, significant innovation has
shaped in the production of solar technology and eco-friendly glass structures.
What new R&D programmes are You
developing?
– We are constantly looking for ways to
produce the most up-to-date glass structures,
mostly in close cooperation with glass factories.
Our innovation activity mainly focuses on improving the efficiency and manufacturability of
solar systems integrated into buildings. We
would like to integrate solar panels into facades
as architectural elements with the proper appearance. We have many references for our
overhead glass production, but with thin film
technology a significant part of the facade can
be converted into a power generating unit.
PP What values do You follow when keeping Your group together as a leader?
– As the head of a family business I consider it important to work in a team. Integrity

and honesty are our main guidelines, because
these qualities guarantee that we can work together in the long run. In addition to professional knowledge, it is important for me to work
with people who are committed to the aforementioned human values.
PP Your group is constantly evolving.
What are Your plans for the future?
– As I said, I always try to move step by step.
In the short term, our main goal is to expand,
modernise, and automate our production capacity, as demand for our products has increased in the region, partly due to the high
performance of the Hungarian construction
industry. We will be getting new equipment for
the production of insulated glass, and machines
that cut, dye, screen, and we are constantly
planning the automation of certain manufacturing units. We would like to expand our
product portfolio further as well, and we are
currently in the phase of market research. Unfortunately I cannot share any details yet, but
it will certainly be an area that we are professional in and familiar with.
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