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Bulgáriában turbóra
kapcsolunk
•

Az SM-Trailers lett az új főimportőr

•

2022-re a cél: tíz százalékos piaci részesedés

•

A cég a 90-es évek óta szilárdan megvetette a lábát keleten

A Schwarzmüller Csoport átállítja üzletpolitikáját Bulgáriában. Az új járművek
értékesítése valamint az ügyfélszolgálat idén április óta az SM-Trailers cégen
keresztül zajlik. A vállalat két telephellyel rendelkezik az országban, a
vezetők évtizedek óta kötődnek a szállítmányozási ágazathoz. A bulgáriai
átállás célja – hasonlóan, mint korábban Szlovákiában – a növekedés
gyorsítása. A Schwarzmüller már az összes új járművének egyharmadát
Kelet- és Dél-Európában értékesíti, ismertette Roland Hartwig ügyvezető
május 19-én, szerdán a vállalat székhelyén, a felső-ausztriai Schärding
melletti Hanzing in Freibergben.

„Több kelet-európai országban uralkodó piaci viszonyok mellett a saját
szervezet nem feltétlenül jelent előnyt”, mondta Hartwig Úr. A kis

leányvállalatok lassú fejlesztése helyett gyorsabban célra vezethet a
megállapodás egy tetterős partnercéggel. Bulgáriában a Schwarzmüller ezért
bezárta szófiai telephelyét és exkluzív megállapodást kötött az SM-Trailers
céggel. A szófiai és burgasi telephelyeken működő partnercég nem csak új
járművek értékesítésével, hanem karbantartással, szervizeléssel és
pótalkatrész-ellátással is foglalkozik.

Bulgária évi 2.000 db vontatott egységet jelentő piacával mintegy fele
akkora, mint az osztrák piac. A Schwarzmüller jelenleg nagyon alacsony piaci
részesedéssel rendelkezik az országban. Az új feltételek mellett azzal
kalkulálnak a Schwarzmüllernél, hogy már jövőre elérhetik a tíz százalékos
piaci részesedést, vagyis 200 járművet. „Ez minden további nélkül reális és
közvetlenül annak a függvénye, mennyire határozottan tudjuk növelni a
márka láthatóságát. Az SM-Trailersszel megtaláltuk a legmegfelelőbb
partnert erre a feladatra”, hangsúlyozta Hartwig Úr.

Erős jelenlét keleten és a Balkánon
A kelet- és dél-európai országokban hagyományosan erős a Schwarzmüller
Csoport jelenléte. Már a 90-es években több országot átfogó leányvállalathálózat került kiépítésre. A nagy nyugati gyártók közül egyedüliként a
Schwarzmüller nem csak értékesítő társaságokra korlátozta tevékenységét,
hanem gyárt is keleten. 1993-ban és 1997-ben alakultak meg a gyárak

Magyarországon és Csehországban, ahol ma a Schwarzmüller által gyártott
járművek több mint a fele készül. A csoporton belül a Žebrák településen
található cseh gyár a billenő járművek kompetenciaközpontja, a Budapest
közelében található dunaharaszti gyár ezzel szemben a távolsági
fuvarozásban használt pótkocsiké. A két gyár mellett hét további telephellyel
rendelkezik a Schwarzmüller, amelyek részben szervizüzemek is. A tíz
országból kettőben kizárólagos együttműködést kötöttek a kereskedőkkel.

Ennek a törekvésnek már érezhető a hatása. A Schwarzmüller nem csak a
legszélesebb termékkínálattal van jelen keleten, hanem mindenütt a
piacvezetők közé tartozik. Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában
első az osztrák prémiumkategóriás gyártó, a többi országban második.
Lengyelországban ütemes fejlődést terveznek kétszámjegyű piaci
részesedéssel és 2021-ben először szeretnének 1.000 járművet értékesíteni.
A teljes gyártott mennyiség egyharmadát keleten értékesítik. „Míg korábban
a távolsági fuvarozó járművekben voltunk világosan az elsők, ma egyre
keresettebbek a billenő járművek”, mondja Roland Hartwig Úr. A siker
annál is figyelemre méltóbb, mert a Schwarzmüller magasabb árkategóriás
prémium termékeket gyárt.

Letölthető képek:
https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial
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Mag. Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, sajtószóvivő
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E-Mail: mp@prock-prock.at, T +43 662 821155-0
A Schwarzmüller Csoport a haszonjárművekhez gyártott pótkocsik legnagyobb európai szállítója. A vállalat
prémium minőséget célzó üzletpolitikájával az üzletág meghatározó szereplője és 150 éves szakmai
tapasztalatával az igényes iparágak egyedi fuvarozási megoldásainak specialistája. A cégcsoport a
Schwarzmüller és Hüffermann márkákkal olyan ágazatokat lát el járművekkel, mint az építőipar,
településgazdálkodás, nyersanyag-ellátás, hulladék-újrahasznosítás, valamint a távolsági árufuvarozás.

