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Importerske odysey (5.)

Mazda - prečo neúsp
V

pamäti mi utkvela jedna spomienka. Pred mnohými rokmi som v
Tokiu bol svedkom vystúpenia
Marka Fieldsa. Vtedy bol čerstvým prezidentom Mazda corporation v Japonsku
a bolo to tesne po tom, ako Ford kúpil
veľké percentá akcii Mazdy, aj keď nie
väčšinové. Nezabudnem na dve veci. Po
prvé na spektakulárny prejav Marka Fieldsa, ktorý hovoril o tom, ako to teraz bude
všetko v Mazde fungovať pod taktovkou
Američanov, a po druhé, ešte silnejšie na
mňa zapôsobili smutné, až útrpné pohľady japonských manažérov, ktorí počúvali
jeho prejav. Zo situácie neboli evidentne
nadšení. Vplyv Fordu mal nepochybne
na Mazdu aj pozitívne účinky, napríklad
ekonomické a technologické, ale v zásade
sa začala nie najlepšia etapa Mazdy, ktorá
pokračovala nešťastnou modelovou
líniou. Mazdu 626, ktorá bola začiatkom
90. rokov priekopníčkou dizajnu, vystriedala Mazda 626 veľmi šedivá a nezaujímavá. Známe „vajíčko“ Mazdu 121 vystriedala Mazda 121, ktorá bola kópiou Fordu
Fiesta a tá bola ešte neúspešnejšia.
A potom si pamätám na opačný zážitok, keď som bol na európskej premiére
posledného modelu Mazda 6 v Saint
Tropez pred necelými dvoma rokmi. Bolo
to potom, čo sa japonskej Mazde vrátili
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akcie Fordu do vlastných rúk a Japonci
v Saint Tropez víťazoslávne ohlásili, že
na Mazde 6 nie je z Fordu už ani skrutka.
Žiarili šťastím, že si konečne znovu vydobyli autonómiu a nezávislosť. Odvtedy
sa naozaj začalo dobré obdobie Mazdy
a každý model ktorý nasledoval mal
svoju osobitosť, čaro a skvelý dizajn i
techniku. Či už to bola Mazda CX-7,
Mazda 2, alebo posledná Mazda
3. Emancipácia Mazde pomohla
a pomohla aj Fordu, pretože aj
Ford aj Mazda majú v poslednom čase výborné modely s
výrazne oživeným dizajnom jedna radosť. Mark
Fields je dnes prezidentom Fordu pre Ameriku
a tu so svojim spektakulárnym prejavom funguje
asi úspešnejšie, dôkazom
čoho je aktuálny neúspech GM a Chrysleru pri
žiadaní podpory americkej
vlády, pričom Ford takéto
problémy nemá.
Veci sa teda dali do poriadku a Mazda po období súmraku žne úspech za úspechom.
Prekvapujúce však je, že tak nie je
na Slovensku.

Na Slovensku bola Mazda najúspešnejším porevolučným vozidlom. Predbehla
populárnosťou iné značky, ktoré ľudia
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pech na Slovensku

poznali ešte z Tuzexu a dosť dlho sa jej
dobre darilo pod vedením pražskej firmy
Auto palace. Táto firma mala veľké skúsenosti, a aj keď sme mali isté čiastkové
výhrady voči jej postupu na Slovensku,
stále bola lepšia ako to, čo teraz predvádza Mazda na Slovensku.
Japonská Mazda vstúpila pred krátkym
časom do Čiech a na Slovensko ako japonský subjekt bez sprostredkovateľov
a v konkurzoch vybrala vlastný manažment z občanov ČR a SR. Nie však asi
úspešne, pretože počas troch rokov
je tu už tretí generálny riaditeľ a
je pravdepodobné, že výmeny
budú nasledovať.
Predajné úspechy Mazdy na
Slovensku sú dávno minulosťou. Mazda má pritom skvelé
modelové portfólio, ale to asi
nestačí. Platí, že nie je podstatné dobre vyrábať, dôležitejšie
je dobre predávať. Pokúsime
sa analyzovať prečo sa Mazde
na Slovensku nedarí. Príčin je
viac. Nazdávame sa, že jednou z
hlavných je neúspešné marketingové riadenie a cenotvorba. V druhom
tohtoročnom čísle STOPu sme zhodou
okolností uverejnili dva testy: Mazdy 2 a
Toyoty Auris. V obidvoch boli podobné

dieslové motory, pričom Auris mal výkonnejší motor a obidve mali vysokú úroveň
výbav. Hoci Mazda 2 je o triedu menšie
auto, cena obidvoch bola približne rovnaká, niečo viac ako 500000 Sk. Čitateľom
sme samozrejme odporučili kúpiť si za
túto cenu podstatne väčšiu a výkonnejšiu
Toyotu, pretože menšie auto by malo stáť
približne o 100 000 –
150 000 Sk (ceny z decembra 2008) menej. Čiže ceny Mazdy sú neprimerane vysoké v porovnaní s konkurenčnými cenami. Toto sa zrejme ťažšie reguluje z Prahy
ako z Bratislavy, pretože centrála Mazdy
je v Prahe a importérstvo je aj na Slovensku, ale s obmedzenými kompetenciami.
Marketing tu nefunguje vôbec. Jednou
z príčin, prečo sa Mazde na Slovensku
nedarí, je aj organizačná štruktúra. Pred
nejakým časom sme výrazne kritizovali
Nissan, ktorý je absurdne riadený z Budapešti a čiastočne z Prahy. Na Slovensku
importérstvo neexistovalo najskôr vôbec,
a potom tu umiestnili tri osoby, ktoré
majú na starosti iba technické otázky, aj
to po našej kritike. Keď mi v Ženeve oznámili s víťazoslávnym úsmevom budapeštianski manažéri, že posilnili bratislavskú
pobočku importérstva o jednu osobu,
spýtal som sa o akú? Odpovedali: recepčnú. To by rozosmialo každého, pretože

tá nám tu veľmi chýbala. S Mazdou je to
dosť podobné, pretože pred nedávnom
v rámci úsporných opatrení zrušili na Slovensku funkciu PR manažéra, ktorá bola
dosť dôležitá a celkom kvalitne obsadená.
Počul som, že sa ide šetriť ďalej a že sa
možno zmenia súčasné priestory maličkého importérstva na Slovensku. Čiže
administratívne a úradnícky je najjednoduchšie škrtať a šetriť, ale dobrý manažér
by mal predovšetkým zarábať. To sa však
pražskému vedeniu na Slovensku zúfalo
nedarí. Keď začalo na Slovensku fungovať
šrotovné, pražské vedenie Mazdy tragicky
zaspalo a kým ostatné značky predávali
22 000 áut za dva a pol týždňa, Mazda prišla o niekoľko sto potenciálnych predajov.
Tak je to, keď sa riadia veci spoza hraníc
a nepoznajú sa miestne pomery, zákony,
tendencie, nálady, mentalita a všetko to,
čo by mal dobrý manažér poznať.
Top manažment Českej a Slovenskej republiky na mňa okrem PR funkcie nepôsobil dôveryhodne. Keď som robil interview s
generálnym riaditeľom Mazdy na autosalóne v Boloni, dosť nepríjemne ma prekvapili jeho povrchné odpovede, ale najmä
odpoveď na jednu otázku. Hovoril som,
že v redakcii sa nám zhromaždilo niekoľko
kritických ohlasov na prácu dílerstva v Bratislave a pýtal som sa, kedy začne fungovať
konkurenčné dílerstvo, aby ľudia nemuseli
za službami cestovať do Dunajskej Stredy,
kde majú lepšie skúsenosti. Pán generálny
riaditeľ povedal, že on o takýchto ohlasoch
nevie a o čom nevie, to neexistuje. Neveril
som vlastným ušiam.
Po tejto skúsenosti som odmietol pozvanie na obed s pánom generálnym riaditeľom, keď prišiel z Prahy do Bratislavy,
pretože očakávam iné riešenia na návrat
úspešnosti Mazdy na Slovensku. Aj v tomto prípade platí, že Slovensko si zaslúži
reprezentatívne vedenie importérstva
s plnými právomocami nezávisle ani od
Prahy ani Budapešti. Potenciál súčasného
modelového portfólia dáva možnosti na
minimálne trojnásobne väčší predaj áut
na Slovensku. Zlepšiť sa však musí cenotvorba, reklamná práca a celkové riadenie
nemôže prichádzať spoza hraníc. Keď je
obdobie neúspechov, treba sa intenzívne
venovať práci a menej zábave, pretože
lyžovačky sa dajú odložiť na obdobie
konjunktúry, keď budú výsledky lepšie.
Šrotovné podcenili viacerí a budeme sa
tomu venovať hlbšie v budúcich článkoch, ale aj problém Mazdy na Slovensku
neuzatvárame a budeme sa k nemu
vracať. Veríme, že aj za aktívnej pomoci
Mazda Europe a špičkového manažmentu
v japonskej Hirošime. 
Ľuboš Kríž

šéfredaktor
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