О Еуропрому
Матија Бећковић је
давно написао
„Кад дођеш у
било који град,
ако тај град
буде случајно Ваљево
где сам и ја
дошао
доћићеш путем
којим се мора доћи. . .“
Пут који води у Ваљево, град у Западној Србији, у Колубарском округу, на 100 километара
југозападно од Београда – није само један. Нити је само једна ствар по којој је овај
грапрепознатљив.
90.000 становника општине Ваљева поносно прича о реци Колубари, Тешњару, Муселиновом
Конаку и Кули Ненадовића, Десанки Максимовић, Воји Брајовићу, Ненаду Јездиу и другим
познатим личностима из овог краја, препознатљивим чварцима и ракији. Они који су више
фокусирани на привредни живот Ваљева –
„брендом“ нашег града називају оне који на данашњем несигурном тржишту опстају
деценијама, здраво послују, отварају нова радна места и истичу се визионарским идејама и
предузимљивошћу. Један од таквих „успешних Ваљеваца“ је трговинско предузеће
„Еуропром“.
ЕУРОПРОМ - ПОЧЕТАК Трговинско предузеће „Еуропром“ основали су у Ваљеву 15. маја
1990. године Десимир Тадић и Живорад Жикица Спасојевић. Оснивачка средства су била:
сто, столица, телефон, и стара писаћа машина марке „Олимпија“. Без пословног простора,
обртних средстава и запослених радника – двојица оснивача су имали оно највредније: добру
идеју, спремност за рад и изузетну предузимљивост. Један од таквих успешних Ваљеваца“ је
трговинско предузеће „Еуропром“.
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У јулу 1990. године „Еуропром“ отвара своју прву продавницу у насељу „Колубара II“, прима
прве раднике, и купује први камион. Посао се полако ширио, а упоредно су се рађале нове
идеје везане за развој и стратегију пословања.
Уз велике ризике, оснивачи купују земљиште за нови магацински простор и 1993. године
почињу са изградњом уз помоћ запослених, пријатеља и родбине. Радило се ударнички и
даноноћно.

У то време „Еуропром“ отвара „Рибарницу“ у насељу „Колубара II“, почиње са трговином на
велико, ангажују се нови радници, и у јулу исте, 1994. године, фирма се сели у нови пословни
простор у Лукавцу. Уводи се рачунарски информациони систем, што „Еуропром“ сврстава у
ред савремених трговачких кућа тог времена.

А онда је 1997. година донела један црни 7.
новембар, који је заувек променио животе
многих, и сам „Еуропром“. Тог дана, у
саобраћајној несрећи, живот је трагично
изгубиоједан од оснивача – Живорад Жикица
Спасојевић.
Био је један од оних људи због којих сте
привилеговани ако их упознате, срећни ако
их имате као део свог живота, и непролазно
тужни ако останете без њих…Жикицини
наследници (жена Златица и син Бошко) га
замењују у заједничком руковођењу са
Десимиром Тадићем, и на тај начин потврђују
библијско предање – да велики људи и после
смрти ЖИВЕ! А Жикица живи кроз љубав
жене Златице, сина Бошка, ортака Десимира,
и успехе „Еуропром“-а. Слава му.
Од 2000. – 2004. године је период убрзаног развоја. Донете су две стратешке одлуке. Прва
је да се убрзано развија малопродајна мрежа, а друга да се отварају објекти у сеоским
центрима.

Од 2005. – 2010.
године присутан је напор свих запослених на побољшању квалитета пословања. У овом
периоду све већа пажња поклања се пословној функцији у развоју – маркетингу. Како сами
власници кажу: „Постало нам је јасно да је менаџмент мозак предузећа, али да је његово
срце – маркетинг, и да је нормално функционисање организма, тј предузећа, могуће једино
неговањем оба сегмента“.
Други сегмент побољшања квалитета пословања био је усмерен на управљање залихама.
Остварени су изванредни резултати успостављањем равнотеже између количина набавке,
квалитета складиштења, трошкова снабдевања, ефикасности попуне робе у продавницама и
доступности робе на полицама.
Трећи сегмент био је усмерен на малопродају. Обзиром да „Еуропром“ у том периоду спада
у средња предузећа која немају велике супермаркете – велики напори су улагани у
едукацију трговаца да што више користе предности „мале трговине из комшилука“.

Међутим, и власницима и запосленима било је јасно да долази време када „Еуропром“-ов
наредни пословни потез треба да буде отварање великог малопродајног објекта,
супермаркета, како би могао да што више одговори потребама својих потрошача, али и
спремно дочека најављен долазак иностраних трговинских ланаца у Ваљево.
То је реализовано 11. јуна 2011. године када је Ваљево добило свој први домаћи
супермаркет, а “Еуропром”-ова малопродајна мрежа постала богатија за свој највећи
објекат до сада. Тог дана, тачно у подне, са радом је почео “ЕУРОЦЕНТАР”.

“Еуроцентар” се простире на 1400 м2, од којих је 800 м2 продајног, а 600 магацинског
простора. Купцима је на располагању око 10000 артикала, мини пијаца са примамљивом,
квалитетном и повољном понудом воћа и поврћа, месара, а обезбеђен је и паркинг од 50
места. Објекат је опремљен апаратима најмодерније технологије, у њему је запослено 35
радника, а потрошачи на располагању имају 6 каса.
И док власници „Еуропром“-а поручују да је пространи и добро опремљени "Еуроцентар“
одговор на потребе суграђана Ваљева и захвалност за њихову лојалност – потрошачи су
једногласни да је управо овај објекат круна у досадашњем пословању њихове омиљене
ваљевске трговине.
Домаћи Трговачки Ланац је асоцијација 13 домаћих трговачких малопродајних ланаца, која
у свом саставу тренутно обједињује преко 650 малопродајних објеката. 2011. годину
"Еуропром" ће памтити и по томе, што је поменуте године настао Домаћи Трговачки Ланац,
чији је "Еуропром" један од оснивача и чланица.

Након отварања “Еуроцентра” настављено је са ширењем малопродајне мреже. Отворен је
објекат “Европа” у Попучкама, као и објекти у Дивцима и Шушеоци. Након 25 година рада
на подручју Ваљева, где је доминантна трговина, „Еуропром“ је одлучио да почне ширење
на остале општине региона, сациљем да, до свог наредног јубилеја 2020. године постане и
регионални лидер.

Купљене су локације у Мионици и Осечини, а саграђен је, и у новембру 2014. године почео
са радом, објекат “Макиш” у Лајковцу. На површини од 600 квадратних метара – у објекту
у Лајковцу распоређено је око 6.000 артикала. Један део асортимана чине прехрана и
хемија, а други део програм за село – пољоапотека. У овом објекту ради 20 запослених из
Лајковца и околине. „Еуропром“ и у објекту у Лајковцу наставља примену своје пословне
политике да су цене артикала исте у свим објектима, ма где се они налазили.

“Еуропром” је у јулу 2015. године отворио објекат на Обилазном путу ка Ужицу (површине
500 квадратних метара), а у новембру исте године и објекат у Памбуковици. Током 2016.
године малопродајна мрежа „Еуропром“-а проширена је отварањем објеката у Новом
Насељу у Ваљеву, али и два објекта у другим општинама – Косјерићу и Осечини. 2017.
године део „љубичасте породице“ постали су и објекти у Мионици и Пецкој, а крајем 2019.
године отворен је малопродајни објекат у Клупцима, у Лозници. Тако је Лозница постала
шеста општина на чијој територији се налазе објекти "Еуропром" - а.

Тренутно „Еуропром“ има преко 600 запослених, 40 малопродајних објеката и око 25.000
људи који дневно прођу кроз њих.
Драги пријатељи, хвала што нам поклањате поверење пуне 3 деценије, и што у нама
препознајете трговину
која негује праве вредности.
Шта год се десило ДАНАС – „ЕУРОПРОМ“ ће увек бити онај ваш комшија од ЈУЧЕ који ће
бити ту за вас
и СУТРА. . .
„ЕУРОПРОМ“ – и ДОМАЋЕ, и НАШЕ!

