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Firma REKOM Serwis zajmuje się serwisem sprzętu elektronicznego. Jako jedyna na terenie powiatu
janowskiego zajmuje się reballingiem układów BGA.
Firma specjalizuje się w naprawie sprzętu:
–– biurowego: drukarki laserowe, atramentowe
i plotery, komputery PC i laptopy, monitory
LCD i CRT, telefony, faksy, niszczarki, zasilacze awaryjne UPS;
–– pomocy dydaktycznych: projektory, rzutniki;
–– domowego: telewizory LCD i CRT, odtwarzacze DVD i CD, wieże, tunery SAT i DVB-T;
–– audio: wzmacniacze, miksery, power-miksery,
instrumenty klawiszowe;
–– drobnego AGD: kuchenki mikrofalowe, odkurzacze;
–– drobnego sprzętu remontowego: wiertarki,
wkrętarki, ładowarki i zasilacze do nich;
–– efektów dyskotekowych;
–– innego sprzętu zawierającego elektronikę.
Jako jedyna zajmuje się również serwisem
sprzętu nietypowego: wszelkich sterowników
(C.O., pralek automatycznych, falowników).
Założyciel firmy od 12 lat zajmuje się serwisem sprzętu elektronicznego. Elektronika stanowi
jego hobby. Doświadczenie zawodowe zdobywał
jako pracownik jednego z większych lubelskich
serwisów.
Pomysł na firmę zrodził się 2 lata temu. Przez
ten okres pomysłodawca gromadził informacje
na temat działania firmy świadczącej usługi w zakresie naprawy elektroniki oraz zdobywał fundusze konieczne do jej uruchomienia. Profil firmy
został wybrany nie przez przypadek, bowiem te180

ren powiatu janowskiego stanowi niszę dla usług
serwisowych tego typu.
Firma zarejestrowana została 4 lutego 2011.
W pierwszej kolejności zajęto się adaptacją pomieszczeń na potrzeby firmy. Po podpisaniu
umowy o dofinansowanie zaczęto realizować zamówienia na sprzęt konieczny do uruchomienia
działalności w planowanym zakresie. Niestety,
w związku z opóźnieniem w płatności dotacji powstała konieczność pokrycia części kosztów ze
środków własnych, co opóźniło realizację harmonogramu prac adaptacyjnych.
Z pozyskaniem klientów nie było problemu.
Dzięki pracy w branży założyciel firmy już od
wielu lat miał stałych klientów. Reklama i „poczta
pantoflowa” pozwalają poszerzać to grono.
Firma działa jeszcze zbyt krótko, by można było mówić o spektakularnych sukcesach, ale
właściciel jest zaskoczony zainteresowaniem ze
strony klientów jeśli chodzi o usługi nietypowe:
projektowanie sieci TV, sieci internetowych czy
nietypowe naprawy.
W ocenie właściciela prowadzenie własnej
działalności nie jest specjalnie trudne. Jeśli ktoś
się boi, że sobie nie poradzi z „papierkami” lub
chce się skupić na działalności, to warto zainwestować w usługi firmy zajmującej się księgowością. Nie są to wielkie koszty, a przy okazji można
się czegoś nauczyć i jest się pewnym, że wszystko
jest załatwione prawidłowo.

Dobrze jest założyć opóźnienia związane
z otrzymaniem środków z dofinansowania. Uniknie się wówczas rozczarowań i można inaczej
rozplanować działania. Kalkulując zakupy trzeba
uwzględnić zmiany w ofercie rynkowej na przestrzeni kilku miesięcy. Po przesunięciu terminu
zakupów może okazać się, że wybrany model np.
laptopa jest już niedostępny w „starej” cenie.
Prowadzenie własnej działalności wymaga
więcej czasu niż praca na etacie. Nie można zakładać, że skoro zlecamy prowadzenie księgowości,

to nie musimy się sami tym zajmować. Niestety
przygotowanie dokumentów do księgowości też
trwa trochę czasu.
Są też i pozytywne strony, ale do nich chyba
nikogo przekonywać nie trzeba. Jeśli ktoś się decyduje założyć własną działalność, to przecież wie
co chce osiągnąć.
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