
 

 
Freinberg, 19. května 2021 

 

 

V Bulharsku zapínáme 
turbo 
 

• Novým generálním dovozcem je společnost SM-Trailer 

• Cíl pro rok 2022: Desetiprocentní podíl na trhu 

• Pevné etablování na Východě od 90. let 20. století  

 

Skupina Schwarzmüller mění svou obchodní politiku v Bulharsku. Prodej 

nových vozidel i služby zákazníkům jsou od dubna realizovány 

prostřednictvím společnosti SM-Trailers. Firma má dvě pobočky, její řídicí 

pracovníci jsou již několik desetiletí spojeni s oborem dopravy. Změna 

v Bulharsku má – stejně jako předtím na Slovensku – přinést zrychlení růstu. 

Ve východní a jihovýchodní Evropě prodává Schwarzmüller již třetinu všech 

nových vozidel. Dnes, ve středu 19. května, to oznámil CEO Roland Hartwig 

v sídle firmy v Hanzingu v obci Freinberg u Schärdingu (Horní Rakousko). 

 

„V tržních podmínkách, které panují v mnoha východoevropských zemích, 

nemusí být vlastní organizace výhodou“, vysvětlil Hartwig. Namísto 

pomalého rozvoje malé pobočky může dohoda s průbojnou partnerskou 
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firmou vést rychleji k cíli. V Bulharsku se proto společnost Schwarzmüller 

vzdala své pobočky v Sofii a uzavřela exkluzivní smlouvu se společností SM-

Trailers. Partner má pobočky v Sofii a Burgasu, kde se zabývá nejen 

prodejem nových vozidel, ale také provádí údržbu, opravy a prodej 

náhradních dílů.  

 

Bulharsko je jako trh s asi 2 000 prodanými jednotkami za rok asi poloviční 

v porovnání s Rakouskem. Schwarzmüller tam má aktuálně velmi malý podíl 

na trhu. Za nových předpokladů počítá společnost Schwarzmüller s tím, že již 

v příštím roce by mohla dosáhnout desetiprocentního podílu na trhu, tedy 

200 vozidel. „Je to zcela reálné a závisí to na tom, jak výrazně se nám podaří 

zviditelnit značku. Ve společnosti SM-Trailers jsme pro tento úkol našli toho 

pravého partnera“, zdůraznil Hartwig.  

 

Silné zastoupení na Východě a na Balkáně 

V zemích východní a jihovýchodní Evropy má skupina Schwarzmüller 

tradičně silné zastoupení. Již v 90. letech 20. století byla vybudována síť 

poboček v mnoha zemích. Jako jediný z velkých západních výrobců se 

společnost Schwarzmüller neomezila pouze na prodejní organizace, ale na 

Východě také vyrábí. V letech 1993 a 1997 vznikly závody v Maďarsku 

a České republice, které v současné době vyrábějí více než polovinu 

produkce společnosti Schwarzmüller. V rámci skupiny je česká továrna 



 

v Žebráku kompetenčním střediskem pro sklápěče, závod Dunaharaszti 

poblíž Budapešti se naopak zaměřuje na návěsy pro dálkovou přepravu. 

Vedle obou těchto závodů provozuje společnost Schwarzmüller sedm 

dalších poboček, částečně také jako servisní provozy. Ve dvou zemích 

uzavřela exkluzivní partnerství s prodejci.  

 

Tato angažovanost přináší účinek. Společnost Schwarzmüller je na Východě 

nejen zastoupena s nejširším portfoliem, ale také všude patří k předním 

firmám na trhu. V Maďarsku, České republice a na Slovensku je rakouský 

prémiový výrobce číslem jedna, ve většině ostatních zemí číslem dva. 

V Polsku je v plánu plynulý rozvoj na dvoumístný podíl na trhu, přičemž pro 

rok 2021 je v plánu poprvé prodat 1 000 vozidel. Třetina celkové produkce je 

prodána na Východě. „Zatímco v minulosti byla jasnou jedničkou vozidla pro 

dálkovou přepravu, dnes je stále silnější i poptávka po sklápěčích“, vysvětlil 

Roland Hartwig. Úspěch je o to pozoruhodnější, že Schwarzmüller nabízí 

vesměs prémiové výrobky ve vyšším cenovém segmentu.  

 

 

Obrazový materiál ke stažení na: 

https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial 

 

https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial


 

 

Společnost SM-Trailer je novým exkluzivním 

partnerem společnosti Schwarzmüller 

v Bulharsku. Společným cílem je rychlé zvýšení 

podílu na trhu.  

 

Copyright: SM-Trailer 

 

CEO Roland Hartwig vede firmu od roku 2016. 

Sází na rychlý růst v několika 

východoevropských zemích, jako jsou Polsko, 

Bulharsko nebo Slovensko. 

 

Copyright: Skupina Schwarzmüller 

 

Pro další informace: 

Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, tiskový mluvčí 

Lasserstraße 13/1, 5020 Salzburg, Rakousko 

E-mail: mp@prock-prock.at, T +43 662 821155-0 

 
Skupina Schwarzmüller je jedním z největších evropských výrobců přípojných užitkových vozidel. Prostřednictvím 
svého zaměření na prémiové výrobky určuje firma měřítka v oboru a na základě své 150leté kompetence je 
specialistou na individuální dopravní řešení pro náročné obory. S vozidly obou značek Schwarzmüller 
a Hüffermann dodává své výrobky firmám v oblasti stavebnictví, infrastruktury, těžebního a surovinového 
průmyslu a dopravním firmám v dálkové přepravě.  
 


