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Nasz rozmówca Paweł Porucznik, dyrektor generalny ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o.

Moc snów
Rozmowa z Pawem Porucznikiem, dyrektorem
generalnym ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o.

Sawomir Pinkas: Jak doszo do powstania
ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o.?
Pawe Porucznik: Na pocztku lat 90.
przedstawiciele japoskiej rmy Kanematsu
Corporation szukali partnera do dystrybucji
samochodów Honda w Polsce. Kanematsu
jest jedn z wikszych japoskich rm handlowych, w tym czasie zajmowaa si take
produkcj, m.in. w ramach outsourcingu
przez jaki czas wytwarzaa komponenty i
czci zamienne dla rm motoryzacyjnych,
w tym dla Hondy. Firma ta równie od wielu lat jest partnerem handlowym koncernu
Honda Motor Co., a w swoim czasie bya
jednym z najwikszych dystrybutorów jego
produktów na wiatowych rynkach. Polskim
partnerem Kanematsu zosta Jan Borowski
– przedsibiorca, który od wielu lat dziaa
w brany motoryzacyjnej i zajmowa si
sprzeda oraz serwisowaniem samochodów marki Mercedes. Zawiza on w 1991 r.
z Kanematsu Corporation spók ARIES MOTOR, która bya wtedy gównym importerem
aut marki Honda na rynek Polski. Jak wiadomo, japoski koncern motoryzacyjny Honda
Motor Co. produkuje nie tylko samochody,
ale take mae silniki oraz urzdzenia, w
których s one stosowane, m.in. agregaty
prdotwórcze i pompy; dlatego postanowiono sprzedawa je równie u nas. Ich dystrybucj poprzedzio wspólne wystpienie
ARIES MOTOR i Kanematsu Corporation na
Midzynarodowych Targach Poznaskich w
czerwcu 1992 r. Firmy zaprezentoway agregaty, pompy oraz mae silniki, w tym zaburtowe. Produkty te spotkay si z duym zainteresowaniem, a hitem handlowym okaza
si agregat o mocy 2,2 kW oznaczony jako
EG2500. Pierwszymi ich sprzedawcami byli

m.in. dealerzy samochodów Honda, ale równie rmy, które odwiedziy Targi Poznaskie i nawizay wspóprac z ARIES MOTOR i
Kanematsu Corporation. Poniewa agregaty,
pompy oraz mae silniki japoskiego koncernu spotkay si w Polsce z duym zainteresowaniem, postanowiono rozbudowa ich
dystrybucj u nas i w tym celu powoano do
ycia w pa dzierniku 1992 r. ARIES POWER
EQUIPMENT Sp. z o.o., której udziaowcami
zostali Kanematsu Corporation oraz Jan Borowski. ARIES POWER EQUIPMENT podpisa
z koncernem Honda Motor Co. umow na
wyczn dystrybucj jego maszyn i urzdze (silników, agregatów prdotwórczych,
pomp, urzdze ogrodowych, odniearek
itp.), a wic sta si jednym z jego europejskich niezalenych dystrybutorów.
Co Pan ma na myli, mówic „niezaleny
dystrybutor”?
Honda Motor do sprzeday swoich produktów wykorzystuje dwa podstawowe kanay:
wasne przedstawicielstwa krajowe oraz
dystrybutorów, czyli samodzielne przedsibiorstwa nie bdce jej wasnoci.
Przedstawicielstwa krajowe japoskiego
koncernu prowadz przewanie sprzeda
samochodów i motocykli, cho nie tylko
– np. zarzdzaj fabrykami i inwestycjami,
a take na niektórych rynkach dystrybuuj
maszyny i urzdzenia. Dystrybutorzy zajmuj si przede wszystkim sprzeda maszyn
i urzdze w krajach, w których dziaaj.
W Polsce, jak ju mówiem, dystrybutorem
jest ARIES POWER EQUIPMENT, za sprzeda samochodów, motocykli i ATV od 1993 r.
prowadzi Honda Poland, spóka naleca
do japoskiego koncernu. Taka struktura

dystrybucji na wiecie jest efektywna, gdy
dystrybutorzy czsto swoimi obrotami dorównuj przedstawicielstwom krajowym
Hondy, a wikszo z nich notuje bardzo
du dynamik sprzeday.
Jak pozycj wród europejskich dystrybutorów koncernu Honda osign ARIES
POWER EQUIPMENT?
Zajmujemy obecnie czwarte miejsce w Europie, w sprzeday pomp – 2., agregatów
– 3., silników – 3. i silników zaburtowych – 4.
Tak wysoka pozycja oznacza, e Polska jest
jednym z najwaniejszych rynków europejskich dla Hondy.
Jak do tego doszo?
Tak jak kada dobra rma dystrybucyjna,
ARIES POWER EQUIPMENT zadba o rozwój
sieci przedstawicieli terenowych – autoryzowanych dealerów. W pierwszych latach
dziaalnoci byo ich 50, czyli o jednego wicej, ni starych województw. Byli oni zloka-

lizowani gównie w miastach wojewódzkich.
Poniewa rynek stale si rozwija i stopniowo specjalizowa, ARIES POWER EQUIPMENT
konsekwentnie rozszerza swój asortyment
o nastpne modele maszyn i urzdze Hondy: siników, agregatów, pomp (szlamowych,
wodnych i cinieniowych), a take o zagszczarki, ubijarki, przecinarki spalinowe,
silniki zaburtowe, kosiarki inne urzdzenia
ogrodowe czy suce do pielgnacji otoczenia czowieka. Warto tu wspomnie, e
w 1992 r. kierownictwo koncernu Honda
postanowio uczyni swoje znakomite czterosuwowe silniki urzdzeniami dostpnymi
dla producentów maszyn na caym wiecie.
Ta decyzja spowodowaa gwatowny wzrost
ich produkcji, ale równie uksztatowanie
si cen silników na poziomie akceptowalnym równie przez polskich ich odbiorców.
To za dao duy impuls do rozwoju rynku
na urzdzenia Hondy na caym wiecie, w
tym take i w Polsce. Wraz z rozwojem naszego rodzimego rynku maych urzdze, do
którego przyczynia si stay wzrost zamonoci Polaków, ARIES POWER EQUIPMENT
rónicowa i zwiksza sie autoryzowanych
dealerów. Obecnie mamy ich ponad 130, a
nasze maszyny i urzdzenia dostpne s w
200 punktach sprzeday. Nasi dealerzy tworz trzy podstawowe grupy rm: (1) obsugujcych rynek budowlany i inwestycyjny,
(2) zajmujcych si sprzeda urzdze
ogrodowych i przeznaczonych dla sub
komunalnych (np. odniearek) oraz (3) dystrybuujcych silniki zaburtowe i odzie. Aby
zwikszy dostpno naszych produktów i
zapewni im nalen obsug posprzedan,
planujemy w najbliszym czasie zwikszy
ogólnopolsk sie dealersk do co najmniej
150 autoryzowanych punktów handlowych.
Jednoczenie zawsze bardzo wan czci
naszej dziaalnoci byo zaopatrywanie w
silniki spalinowe Honda polskich producentów urzdze, gównie maych maszyn budowlanych, drogowych i komunalnych, ale
równie agregatów prdotwórczych. W 2000
r. Honda zaprzestaa produkcji uciliwych
dla rodowiska silników dwusuwowych – po
prostu, postanowia by producentem dbajcym szczególnie o naturalne rodowisko.
Stymulowaa wic rynek, wprowadzajc
zaawansowane technicznie i technologicznie produkty: na pocztku lat 90. XX w.
zmodernizowan seri górnozaworowych
silników GX, w 1997 r. nowoczesne silniki
GC przeznaczone do maszyn ogrodowych i
wreszcie w 2000 r. silnik M-4 (miniczterosuw
pracujcy w kadej pozycji), cieszcy si
niezwyk popularnoci wród producentów. Konsekwentne wprowadzanie innowacji technicznych i wytwarzanie produktów
coraz mniej szkodliwych dla rodowiska
uplasowao Hond na miejscu niekwestionowanego wiatowego lidera rynku silników
spalinowych. Warto doda, e ARIES POWER
EQUIPMENT, korzystajc z jej przykadu,
aktywnie reagowa na zapotrzebowanie polskiego rynku, który wymaga od niego sta-

ego rozszerzania oferty. Asortyment agregatów prdotwórczych Hondy uzupenilimy
wic o agregaty stacjonarne i przewo ne rmy HIMOINSA, za silników – przemysowymi
dieslami znakomitej japoskiej rmy KUBOTA
(do 100 kW). Grupa maszyn budowlanych
zostaa wzbogacona o coraz popularniejsze
w kraju minikoparki KUBOTA. Wanym impulsem rozwoju ARIES POWER EQUIPMENT
byo wejcie Polski do UE w 2004 r. Nastpi
wtedy wzrost eksportu produkowanych w
naszym kraju urzdze, co spowodowao
znaczne zwikszenie sprzeday stosowanych w nich silników Hondy. Wzrós take popyt krajowy na dobra inwestycyjne,
szczególnie na maszyny wykorzystywane w
budownictwie i usugach komunalnych. W
efekcie w 2006 r. sprzedalimy prawie 22 tys.
maszyn i urzdze, co wiadczy o dynamice
i chonnoci polskiego rynku.
Wanym aspektem dziaalnoci kadego gównego dystrybutora produktów
zaawansowanych technicznie jest zapewnienie im serwisu. Jak ARIES POWER
EQUIPMENT poradzi sobie z tym problemem?
Na rynku spotyka si dwie podstawowe
organizacje serwisu: scentralizowan i
zdecentralizowan, czyli rozproszon. Ze
wzgldu na duy rodzajowo asortyment dystrybuowanych przez nas produktów Hondy
przyjlimy zdecentralizowan organizacj
serwisu. Urzdzenia i maszyny japoskiego
koncernu naprawiane s obecnie w caym
kraju w 90 serwisach, nalecych do naszych autoryzowanych dealerów. Wykonuj
one zarówno naprawy gwarancyjne, jak i
pogwarancyjne. Dymy do tego, aby kady
z dealerów prowadzi serwis, gdy zapewnia to odpowiedni obsug posprzedan
klienta i rynku. Posiadamy te wasny duy
serwis centralny, który wykonuje naprawy
przewanie dla klientów zamieszkaych w
aglomeracji warszawskiej. Serwisom zapewniamy czci zamienne, prowadzimy
ich magazyn, który jest zaopatrywany dwa
razy w tygodniu. Szkolimy take mechaników zatrudnionych w serwisach. Wymagamy, aby urzdzenia naprawiane byy w nich
bezzwocznie, a wic w cigu maksymalnie
2-3 dni, jeli oczywicie czci zamienne do
nich znajduj si na miejscu w warsztacie.
Zachcamy dealerów, aby na czas naprawy
wypoyczali klientom maszyny, co pozwala
zminimalizowa im straty wywoane przestojem w pracy. Serwisy s wyposaone w
odpowiednie katalogi naprawcze i czci
zamiennych urzdze Hondy, które stale aktualizujemy. Bd one ju wkrótce dostpne
on-line dla naszych dealerów i serwisów, co
zwikszy i usprawni przepyw informacji
technicznej o produktach Hondy. Szkolimy
równie mechaników naprawiajcych urzdzenia wspópracujcych z nami producentów, którzy w swoich wyrobach stosuj
silniki Hondy, np. w agregatach prdotwórcig dalszy na stronie 4.
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Dalmierz laserowy

Skil 530 Xact
Skil rozszerza swoj ofert przyrzdów pomiarowych o nowy
kompaktowy model cyfrowego dalmierza laserowego 530 Xact.
Dziki nowoczesnej technologii laserowej Xact oferuje pomiary
o standardowej dokadnoci 3 mm.

N

owy dalmierz laserowy Xact rmy
Skil spenia potrzeby majsterkowiczów i uytkowników profesjonalnych
dotyczce kompaktowego narzdzia pomiarowego. Model 530 jest równie may,
jak telefon komórkowy, a mimo to oferuje precyzyjne pomiary.
Produkt nadaje si zarówno do pomiarów
wewntrz, jak i na zewntrz budynków.
Za pomoc Xact mona szybko i precyzyjnie wymierzy nawet najwiksze
pomieszczenia w zasigu do 20 m.
Wizka laserowa umoliwia precyzyjny wybór celu, przy natychmiastowym odczycie odlegoci. Mona take mierzy
powierzchni (m2) i kubatur (m3), dokonujc po kolei pomiaru
dugoci, szerokoci
i, jeli potrzeba,
take wysokoci za pomoc
lasera.
Dokonywanie pomiarów za pomoc
modelu 530 jest proste.
Po wyborze trybu – dugo,
powierzchnia lub kubatura – wy-

nik pojawia si natychmiast na duym
wywietlaczu ciekokrystalicznym. Wyniki mog by wywietlane w metrach lub
stopach. Dziki funkcji pamici moliwe
jest równie dodawanie kolejnych pomiarów, dziki czemu mona
np. zmierzy obwód
pokoju.
Tryb
pomiaru
c i  g e g o
automatycznie
pokazuje
odlego
do
wybranego celu bez
potrzeby
adnych dodatkowych
czynnoci.
Urzdzenie
dostarczane jest z wygodnym,
wysokiej jakoci pokrowcem na pasek z zamkniciem na rzep oraz z czterema
bateriami typu AAA. Dostpne
s równie specjalne okulary polepszajce widoczno promienia
laserowego.
EŁ (Bosch)

Młotek akumulatorowy

cig dalszy ze strony 1.
czych, kosach spalinowych itp. Temat tych
szkole oczywicie ograniczony jest do jednostek napdowych. Udostpniamy wic
bez zbdnych ogranicze wiedz na temat
silników Hondy i w tym zakresie jestemy
otwarci na wspóprac z kadym, nawet z
konkurencj. Warto tu wspomnie, e liczba napraw urzdze Hondy jest niewielka.
wiadczy to o wysokiej jakoci produktów
japoskiego koncernu. Naley on do tych
rm na wiecie, które jako traktuj bardzo powanie i nie ograniczaj si w tym
zakresie jedynie do górnolotnych deklaracji
marketingowych.
Czy wspomniana przez Pana „otwarto”
stanowi jedn z zasad strategii rynkowej
ARIES POWER EQUIPMENT?
Nasza strategia oparta jest na dwóch podstawowych larach: profesjonalnym dziaaniu sieci dealerskiej i otwartoci handlowej.
Uwaamy, e rynek produktów o duym
zaawansowaniu technicznym, wymagajcy
wysokiej jakoci obsugi posprzedanej, w
tym specjalistycznego serwisu, moe by
prawidowo obsugiwany tylko przez profesjonalistów. Nie ma w nim ju miejsca dla
amatorów. Stawiamy wic na kompetentn
wiedz naszych partnerów. Dlatego drug
nasz zasad dziaania na rynku jest otwarto. Polega ona na umoliwianiu dostpu
do informacji technicznej o naszych wyrobach oraz czciach zamiennych serwisom,
uytkownikom silników i urzdze, a take
producentom stosujcym silniki Hondy w
wytwarzanych urzdzeniach. W tym celu
cay czas prowadzimy dla nich szkolenia produktowe i techniczne, a ostatnio uruchomilimy witryn internetow www.ehonda.pl,
gdzie znajduj si informacje techniczne
oraz katalogi silników i czci zamiennych,
potrzebne zarówno do prawidowej obsugi
oraz serwisowania urzdze dystrybuowanych przez nas. Chcemy, eby byy dostpne dla wszystkich. Prowadzimy take szereg
dziaa wspomagajcych sprzeda, np. standaryzujemy wygld zewntrzny i wewntrzny salonów dealerskich oraz serwisów, aby
byy dobrze rozpoznawalne na rynku. Rekla-

Metabo KHA 24
Nowy motek akumulatorowy Metabo KHA 24 to lekkie
elektronarzdzie, wace z akumulatorem litowo-jonowym
zaledwie 3,7 kg, zasilane prdem 24 V.

N

owy 24-woltowy motek konstrukcyjnie oparty jest na niezwykle trwaym
mechanizmie udarowym sprawdzonym
w zasilanych sieciowo motkach SDS-plus
klasy 2 kg produkcji Metabo, np. w KHE
24 SP. Elektronarzdzie wyposaono we
wsuwany akumulator montowany pod
nim, dziki czemu jest dobrze wywaone. Metabo KHA 24 dostpny jest albo z
bateriami niklowo-kadmowymi (NiCd) o
pojemnoci 2,0 Ah, albo litowo-jonowymi (Li-Ion) o pojemnoci 2,2 Ah. Posiada
ma mas: 4,2 kg (z akumulatorem NiCd)
lub 3,7 kg (Li-Ion).
W nowym motku Metabo zastosowao elektronik VTC, która pozwala wykorzysta
maksimum energii do pracy podczas caego
cyklu rozadowania baterii. Aby umoliwi
nieprzerwan prac, Metabo standardowo
oferuje do motka szybk adowark ASS 15
Plus, która umoliwia naadowanie baterii
NiCd i Li-Ion w cigu 15 minut.
Urzdzenie posiada uchwyt SDS-Plus, a
take obudow przekadni i pneumatycznego mechanizmu udarowego z odlewu
aluminiowego, która zapewnia mocne
oraz precyzyjne osadzenie mechanizmów,
a take efektywne odprowadzanie ciepa
powstaego podczas ich pracy. Dziki
temu m.in. narzdzie odznacza si du
ywotnoci oraz trwaoci. Ma ono trzy
tryby pracy (wiercenie z udarem, bez
udaru oraz podkuwanie), prawe/lewe obroty, wska nik rozadowania baterii (tylko
w kon guracji z bateri Li-Ion), rkojeci
gówn i dodatkow pokryte mikk gumow wykadzin amortyzujc wibracje. Metabo KHA 24 generuje udary o
energii 2,2 duli z czstotliwoci 0-4700/

min. Urzdzeniem mona wykonywa otwory w betonie o rednicy do 20 mm, w
stali – do 13 mm, a w drewnie – do 22 mm.
Szybko pracy, w tym równie obroty
(0-1,040/min), reguluje si w nim pynnie
za pomoc spustu wcznika. Elektronarzdzie wyposaono take w prawe/lewe
obroty, a wic moe ono spenia funkcj
wkrtarki.
Niemiecki producent zadba take o bezpieczestwo pracy, wyposaajc prezentowany motek w sprzgo przecieniowe Metabo S-automatic. Zabezpiecza ono
równie silnik przed nadmiernym przecieniem spowodowanym zatrzymaniem
rotacji wirnika przez zakleszczenie si
wierta w obrabianym materiale.
Opcjonalnie w urzdzeniu montowany
jest antykradzieowy system Metabo
CODE! System ten chroni przed zodziejami lub nieuprawnionym uyciem nie tylko
sam maszyn, lecz take jej akumulatory. Nie zadziaaj one, jeli nie zostan
odblokowane przy uyciu pilota wchodzcego w skad systemu Metabo CODE!
Daje on przy tym moliwo zakodowania
maszyny i/lub akumulatorów.
Motek Metabo KHA 24 przeznaczony jest
dla rm wykonujcych systemy alarmowe i przeciwpoarowe, instalacje klimatyzacyjne, elektryczne i komputerowe,
prace naprawcze w budynkach, wystroje
wntrz, roboty na rusztowaniach, dachach itp. Mona nim pracowa z dala od
sieci elektrycznych, a take w miejscach,
gdzie ze wzgldów bezpieczestwa nie
wolno uywa maszyn przewodowych,
tj. zasilanych prdem 230 V.
M.Power

mujemy si take w prasie branowej, telewizji, a take za pomoc banerów produktowych i bilboardów. Regularnie organizujemy
prezentacje i pokazy naszych urzdze, w
szczególnoci dla klientów sieciowych oraz
instytucji i sub publicznych.
Jak scharakteryzowaby Pan segmenty
rynkowe, na których dziaa ARIES POWER
EQUIPMENT?
Jest ich cztery, a mianowicie: segment (1) silników dla producentów maszyn i urzdze,
(2) urzdze i maszyn dla rm wykonawczych i usugowych (agregaty prdotwórcze,
pompy, odniearki i maszyny budowlane),
(3) urzdze do pielgnacji zieleni i otoczenia czowieka oraz (4) urzdze do wypoczynku i rekreacji (silniki zaburtowe, pontony i odzie motorowe, walizkowe agregaty
na dziak czy kemping). Pierwszy z tych
segmentów odnotowa 20-proc. przyrost w
2006 r. w stosunku do 2005 r., w tym sprzeda silników Hondy wzrosa o 30%. Powodem
tego bya dobra koniunktura gospodarcza po
wejciu Polski do UE. Przewiduj, e roczny
wzrost tego rynku w latach 2007-08 bdzie
si ksztatowa na poziomie 20%. Podobnie
dobr sytuacj notujemy w segmentach
urzdze i maszyn dla rm wykonawczych
i usugowych oraz urzdze do pielgnacji
zieleni oraz otoczenia czowieka. Wielko
sprzeday ARIES POWER EQUIPMENT na tych
rynkach w ub.r. wzrosa o 15% (w stosunku
do 2005 r.). Na lata 2007-08 prognozuj
roczny jej przyrost na poziomie 15%. Rynki
te s bardzo konkurencyjne i dojrzae, lecz
ze wzgldu na cigy rozwój nowoczesnych technologii posiadaj duy potencja
wzrostu. Segment urzdze do wypoczynku i rekreacji ma najwiksz dynamik. W
2006 r. osigna ona wielko 25% (w stosunku do 2005 r.) i, jak sdz, ten sam poziom jej przyrostu (25%) bdzie utrzymany
w latach 2007-08. Segment tych urzdze
jest bardzo konkurencyjny, lecz niedojrzay,
przypomina on z powodu nominalnie wysokich cen produktów rynek samochodów osobowych i panuje na nim ostra walka cenowa.
Podsumowujc, wielko wzrostu wymienionych tu czterech segmentów to rednio 20%
w 2006 r. (w stosunku do 2005 r.).
Mona powiedzie wic, e perspektywy
gospodarcze dla ARIES POWER EQUIPMENT s bardzo sprzyjajce…
Same dobre perspektywy nie wystarcz
do odniesienia sukcesów w najbliszych la-

tach. Wane jest take dalekie spojrzenie
w przyszo. Honda jest wanie takim
producentem, który nie tylko odnosi dzi
sukcesy na rynkach midzynarodowych,
lecz take ma wizj przyszoci i intensywnie rozwija nowoczesne technologie,
kierujc si jednak przy tym zasad:
„First man, then machine” (Najpierw
czowiek, potem maszyna), któr wyznawa jej zaoyciel Takeo Fijusawa Honda.
Do ostatnich osigni technologicznych
japoskiego koncernu w segmencie power products i pokrewnych nale: miniczterosuw M 4 GX 22-35, czyli pierwszy na
wiecie silnik pracujcy w kadej pozycji;
sterowany elektronicznie silnik spalinowy
iGX 440 maej mocy (15 KM); ultralekki
inverterowy agregat prdotwórczy EU
10-20; napd hybrydowy zastosowany w
maszynie uytkowej (odniearce); kogeneracyjne zasilanie energi domu (ogrzewanie, ciepa woda i prd z najmniejszego na wiecie silnika spalinowego GE
160 V, zasilanego gazem ziemnym dostarczanym z sieci publicznej). A w innych
segmentach: baterie soneczne gruboci
cienkiej bony produkowane z materiaów
nie zawierajcych zwizków krzemu (do
ich produkcji potrzeba o 50% mniej energii ni do wytwarzania konwencjonalnych
baterii); ogniwa wodorowe suce do
napdu pojazdów Honda FCX, robot humanoidalny ASIMO (jest to pierwszy robot
ze „zmysem” równowagi, umie chodzi
po schodach, gra w pik, wita si, obsugiwa recepcj, biega z prdkoci 6
km/h, rozpoznawa ludzi, bdzie umia
jeszcze wicej, gdy Honda realizuje
projekt Brain Machine Interface, którego
celem jest opracowanie sterowania robotami przy uyciu sygnaów wysyanych
przez ludzki mózg). Biorc pod uwag te
osignicia technologiczne Hondy, mona powiedzie, e dobra koniunktura to
tylko jedna z przyczyn rozwoju ARIES POWER EQUIPMENT. Jest take druga, któr
wyraa, a w zasadzie nazywa motto Hondy: „The Power of Dreams” (Moc snów).
Jest ona nie mniej wana, bo wymagania
rynkowe i oczekiwania klientów zmieniaj si za spraw rozwoju nowoczesnych
technologii, za spraw The Power of Dreams. Co kiedy byo niemoliwe i znajdowao si w sferze fantastyki naukowej,
teraz jest realizowane w rzeczywistoci,
take przez Hond.
Dzikuj za rozmow.

15 lat Stanleya na polskim rynku

Pierwsze przedstawicielstwo rmy The Stanley
Works, czyli znanego na caym wiecie producenta
narzdzi rcznych, zaczo funkcjonowa w Polsce
w 1991 roku. W 2006 roku mino 15 lat aktywnoci
rmy Stanley na naszym rynku. W tym okresie
Stanley na dobre zagoci w wiadomoci polskich
konsumentów. Stabilna pozycja, rozlega sie
sprzeday oraz godna zaufania marka to najczciej
padajce odpowiedzi na pytanie o t rm. Klienci
ceni j przede wszystkim za wysok jako
produktów i wieloletni tradycj.

R

ok 2006 upyn pod znakiem wielu
premier produktowych. Stanley posze-

rzy ofert obecnych ju na polskim rynku
narzdzi, takich jak laserowe narzdzia

pomiarowe, torby narzdziowe czy piy.
Firma wprowadzia take na rynek kilka niedostpnych dotychczas w naszym
kraju linii, m.in. narzdzia do demontau, ciski oraz stó warsztatowy Mobile
Project Center. Zdaniem przedstawicieli
Stanleya zainteresowanie, jakie wzbudziy te nowoci, jak równie dobra kondycja brany budowlanej przyczyniy si
do 30-procentowego wzrostu sprzeday
produktów tej rmy w 2006 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.
– Na korzystne wyniki naszej rmy miaa
wpyw sytuacja w polskim budownictwie.
Dobra koniunktura w tej brany spowodowaa due oywienie na rynku narzdzi rcznych. Wszystko wskazuje na to,
e tendencja wzrostowa utrzyma si w
kolejnych latach. Z optymizmem patrzymy na przyjte przez nas plany rozwoju
w 2007 roku. W odpowiedzi na rosnce
potrzeby polskiej brany budowlanej postanowilimy wprowadzi na rynek now
gam narzdzi z najwyszej póki, czyli
lini FatMax XL marki Stanley. W 2007
roku planujemy take poszerzy nasz
ofert narzdzi tradycyjnych o nowe
noe, ostrza i narzdzia pomiarowe – zapowiedzia Piotr Sawicki, dyrektor generalny rmy Stanley w Polsce.
Wyniki polskiej spóki dobrze wpisuj si
w realizacj strategii rmy Stanley na
caym wiecie. Jej gównym celem jest
ekspansja na nowe obszary dziaalnoci i
rynki. W 2006 roku globaln pozycj Stanleya wzmocnio przejcie rmy Facom.
W wyniku tego poczenia powstaa najwiksza grupa narzdziowa na wiecie,
oferujca bardzo zrónicowane produkty. Jej dziaalno pozwoli w przyszoci
jeszcze lepiej spenia oczekiwania konsumentów, w tym take w naszym kraju.
JB (EPR)

