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Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Οι ανταμοιβές συνήθως δίνονται ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση μιας δουλειάς. Για 

έναν νικηφόρο αγώνα, για καλούς βαθμούς ή για εξαιρετικές επιδόσεις. Γιατί, 

όμως, να μην γίνεται το αντίστροφο; Αυτή η ιδέα στριφογυρνούσε στο μυαλό 

μου για καιρό. Ένα πείραμα... 

Γιατί όχι μια ανταμοιβή εκ των προτέρων - όχι απλώς μια υπόσχεση, αλλά 

πραγματική ανταμοιβή, μετρητά στο χέρι; Πώς ενισχύεται περισσότερο η 

απόδοση; Με ένα άλμα πίστης και μια ανταμοιβή εκ των προτέρων ή μετά την 

ολοκλήρωση της δουλειάς; Καλή ερώτηση, δεν νομίζετε; Ας το δοκιμάσουμε 

τώρα. 

Ισχύουν τα εξής: Για το οικονομικό έτος 2022 όλοι θα λάβουν ένα μπόνους. 

Όσοι δουλεύουν με ημιαπασχόληση και οι ασκούμενοι, όπως πάντα αναλογικά. 

Το νόημα και ο σκοπός των μπόνους είναι η κινητοποίηση ώστε να δώσουμε το 

100%. Παρόλο που ξέρω ότι ούτως ή άλλως δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας, για 

μένα είναι σημαντικό να δώσω ένα τέτοιο κίνητρο. Πρόκειται για το δικό σας 

«μερίδιο στη λεία». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, η «λεία», το κέρδος 

μας πριν τους φόρους, πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ. Για 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειαζόμαστε τζίρους, πριθώρια συνεισφοράς και 

ταυτόχρονα αυστηρή διαχείριση κόστους. Μόνο αν πουλήσουμε πολλά και το 
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κάνουμε σε υψηλές τιμές αποφεύγοντας περιττά έξοδα και κόστη θα πετύχουμε 

κέρδη.  Αυτό είναι μια αλήθεια. 

Κάθε χρόνο, αυτή η αποστολή είναι η ίδια - μερικές φορές είναι πιο εύκολη και 

μερικές φορές πιο δύσκολη. Προς το παρόν είναι εξαιρετικά δύσκολο - 

λαμβάνοντας υπόψη το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών και την έλλειψη 

διαθεσιμότητας όλων όσων χρειαζόμαστε στην παραγωγή - ένας ηράκλειος 

άθλος. Η κατάσταση πρέπει να εξομαλυνθεί στις προμήθειες, την παραγωγή και 

τις αποστολές, διαφορετικά χάνουμε κέρδη. Πρέπει να πουλάμε ό,τι έχουμε, όχι 

μόνο τα περιζήτητα και σίγουρα είδη μας, αλλά και τις «σπεσιαλιτέ» μας καθώς 

και τα «πιστά» στοκ μας. Ενόψει του υπερβολικά αυξανόμενου κόστους των 

πρώτων υλών, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε μερικές 

αυξήσεις τιμών και φέτος. Η πρώτη θα είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσα. 01 

Απριλίου 2022. 

Οι πωλήσεις δεν αποτελούν πρόβλημα για εμάς αυτήν τη στιγμή, το αντίθετο. 

Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε και να 

παράγουμε όσα μας παραγγέλνουν οι πελάτες. 

Αυτό, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι μια σύντομη περιγραφή 

της τρέχουσας κατάστασης και του σχεδίου μάχης για το 2022. Για να 

αντεπεξέλθετε σε αυτά τα καθήκοντα με ενέργεια και όρεξη, θα ήθελα να σας 

προσφέρω ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ένα μπόνους, μια ώθηση κατά κάποιον 

τρόπο, μια τονωτική ένεση. Και έτσι ο κύριος Maass θα σας δώσει ήδη ένα 

μεικτό μπόνους 2.222 ευρώ μαζί με τον μισθό του Μαρτίου. Απόλυτα ταιριαστό 

με τη σημερινή ημερομηνία. 😂😂 Αυτό το μπόνους είναι δικό σας και δεν 

υπόκειται σε κανέναν όρο, εκτός από μια υφιστάμενη εργασιακή σχέση στο 

τέλος του έτους. Σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης αυτό θα παρακρατηθεί 

από τον τελικό σας μισθό. Προσοχή: Ακόμα κι αν δεν πετύχουμε τον στόχο των 

40 εκατομμυρίων ευρώ, το μπόνους θα είναι δικό σας χωρίς περιορισμό!!! 

Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο - και λόγω αυτής 

της πολύ ασυνήθιστης εκ των προτέρων ώθησης. Έτσι το σκέφτομαι και έτσι θα 

γίνει.  
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Λοιπόν, ορίστε ένα επιτυχημένο πείραμα, το οποίο φυσικά θα ακολουθήσω και 

όταν συνταξιοδοτηθώ.😂😂 

Παρεμπιπτόντως:\ Μην εκπλαγείτε αν με δείτε να τριγυρνάω εδώ με τον Günter 

Hiermaier για μερικές ακόμη μέρες. Για μένα είναι σημαντικό να ολοκληρώσω 

σωστά τη δουλειά μου και να τακτοποιήσω κάθε μου εκκρεμότητα. Για αυτό 

χρειάζονται ακόμα μερικές υπερωρίες.😂😂 

 

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 

Με εκτίμηση,  

 
 
 
Ernst Prost 
Διευθύνων Σύμβουλος 


