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Plnou parou vpřed do nového desetiletí  
Vpřed se 2 miliony produktů pro zákazníky 
 
Dva motory o síle 300 koní pohánějí "Wappen von Frankfurt" pořádně kupředu. Na palubě 
jsou pasažéři, kteří mají jedno společné: Spojení s MISUMI, japonským výrobcem 
mechanických komponentů ze Schwalbachu. A všichni chtějí jenom jedno - pořádně slavit! 
 
10 let MISUMI Europa GmbH. Dobrá příležitost k uspořádání oslavy, ale především dobrý důvod 
poohlédnout se nejenom nazpět, ale nahlédnout i do budoucnosti. A právě proto se management 
podniku rozhodl oslavit toto jubileum, místo v logistickém centru ve Schwalbachu, na lodi plovoucí 
směrem k dalším úspěchům v dalším desetiletí.  
 
Na počátku tři a nyní více než 100. Rychle a zdravě za pouhých 10 let. 
Vše začalo v malé kanceláři MISUMI s dvěma telefonními přípojkami pro tři zaměstnance, a dnes to 
je „Logistické centrum Evropa" s více než 120 zaměstnanci. Každoročně se zde vyexpeduje více než 
půl milionu komponent. Šest letů týdně mezi Tokiem a Frankfurtem jsou základ nesrovnatelného 
dodavatelského konceptu, který přináší zákazníkům skutečné konkurenční výhody.  
To, co vypadá jako vymyšlené, je opravdový příběh o úspěchu japonského podniku, kterému se 
podařilo s velkou dávkou entusiasmu a nasazení zrealizovat v Evropě myšlenku "kompletního 
poskytovatele". Zde, jen coby kamenem dohodil od německého letiště “Frankfurt International 
Airport“, obchoduje MISUMI již přesně 10 let. 
V popředí akce „10th Anniversary Event“ – podnikovým jazykem je angličtina – stáli zaměstnanci 
MISUMI, bez jejichž úsilí by to všechno nebylo možné. Mladý tým, v čele s jednatelem Yukihiko 
Nagaokaem, který vede obchodní činnost spolu s Yasuyuki Matsumotoem. Osazenstvo MISUMI se 
skládá z více než 20 národů, jehož filozofií je: Zákazníky oslovujeme a informujeme vždy v jejich 
rodném jazyce.  
 
IT, Finance & Accounting Human Resources, Sales, Marketing, Product & Business Development, 
Customer Service, Technical Support a Warehouse, klíčová část MISUMI – ve všech odděleních 
pracují ambiciózní zaměstnanci, kteří vědí, jak docílit společně úspěchu. Zákazníci v Evropě oceňují 
především koncept eCommerce, ve kterém MISUMI nabízí CAD download a jednoduchým rychlým 
kliknutím nabídkový a objednávkový servis. Tedy daleko více než prostý digitální nákup. To přináší 
zákazníkům MISUMI jednoznačnou přidanou hodnotu ve srovnání s jinými dodavateli strojírenských 
komponent. Od podložky až k individuálně konfigurovanému lineárnímu vedení – japonský výrobce 
dodává všechno z jedné ruky; i na míru zhotovené konstrukční prvky opouštějí pouze během 4 dnů 
logistické centrum, od 1 kusu a bez přirážky za malé množství. 
 
The Story behind. 
Každý začátek je těžký. A často i velmi obtížný: Na pouhých 28,5 čtverečních metrech s dvěma tele-
fony startovali první tři zaměstnanci a jeden externí poradce jako podnájemníci v kancelářské bu-
dově v Eschbornu. Cíl: Etablovat MISUMI Europa GmbH na trhu. 
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Celkem 8 až 10 objednávek – dnes je jich denně kolem 700 – docházelo převážně faxem do kance-
láře MISUMI. Tomu se říká počáteční obtíže. Ale týmu specializovanému na telefonní akvizici a pora-
denskou službu zákazníkům se podařil průlom: Rychle musely být nalezeny nové prostory, protože 
se firma MISUMI zdvojnásobila; první německý katalog byl vytištěn. Ten měl takový úspěch, že se 
podnik již v roce 2004 musel přestěhovat do větší budovy ve Schwalbachu. Současně přijel do 
Německa Yasuyuki Matsumoto jako první japonský jednatel a vyvíjel obchodní činnost razantně 
kupředu. Sklad byl brzy nedostačující, neustále se musely doobjednávat regály, psací stoly a 
telefony. 
V letech 2008/2009 narostl 200stránkový katalog produktů na 3.000 stránek a vyšel v  pěti jazycích. 
Dnes obsahuje dva svazky, má 4.000 stránek, aby mohl prezentovat více než 2 miliony variant pro-
duktů – v tištěné verzi a digitálně v e-shopu. 
V roce 2009 vystřídal Yukihiko Nagaoka úřadujícího jednatele v Německu. Od té doby řídí Matsu-
moto z Japonska, kromě jiných manažerských úkolů v koncernu, také obchodní aktivity MISUMI 
Europa. 
 
"Plavba" do příští dekády.   
MISUMI Europa GmbH má velké plány do příštího desetiletí. Nagaoka: "Kontinuální vypracovávání 
nových servisních nabídek, např. koncepty dodacích lhůt, transparentnost nákladů a zvýšení orien-
tace na zákazníka mají v MISUMI vždy prioritu 1. Cíl: MISUMI chce trvale podporovat zákazníky při 
generování konkurenčních výhod, aby byli úspěšní na neustále náročnějším trhu. Naším motem je: 
„Let’s think about customers today“. Chceme se stát číslem 1 mezi strojírenskými dodavateli. Ne-
zbytné základní předpoklady byly kontinuálně vytvářeny v posledních letech. Protože pouze to, co 
roste zdravě a plánovitě, může být trvale silné a úspěšné. Jsme o tom přesvědčeni, a proto hrdě 
slavíme naše 10leté jubileum: Společně na jedné lodi s jedním směrem. Dále směrem k úspěchu." 
Slavit se musí teď, protože již v blízké budoucnosti bude "Wappen von Frankfurt" pro akce MISUMI 
příliš malá." 
 
MISUMI Europa GmbH 
MISUMI Europa GmbH byla otevřena v Německu v roce 2003 jako pobočka MISUMI Cooperation 
založené v roce 1963. Tento vysoce výkonný podnik podporuje strojírenství přímým katalogovým 
prodejem jak v Japonsku, tak i v celosvětovém měřítku. Misí MISUMI je nabídka produktů vysoké 
kvality s nízkými cenami a krátkými dodacími lhůtami. 
 
MISUMI dodává v současné době celosvětově více než 150.000 zákazníkům mechanické kompo-
nenty pro průmyslovou automatizaci, jednoúčelově stroje, lisovací stroje a stroje na odlévání plastů. 
Produkty MISUMI se používají v různých průmyslových oborech, jako je např. automobilový průmysl, 
elektrický a elektronický průmysl, průmysl polovodičové techniky, lékařská technika a obalový 
průmysl. 
 
Bezprostřední blízkost k logistickému uzlu Frankfurt International Airport – týdně šest letů mezi To-
kiem a Frankfurtem nad Mohanem – umožňuje, že více než 100.000 komponent vyrobených na 
objednávku (MTO) je připraveno k vyexpedování během pouhých 4 dní; v případě 18.000 skladova-
ných produktů MISUMI nabízí servis "den objednávky = den vyexpedování". A to všechno just in 
time. MISUMI Europa GmbH nabízí svým jedinečným dodavatelským konceptem konkurenční 
výhody.  


