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Klient lubi
mieć wybór
Rozmawiamy z Waldemarem Michałowskim,
właścicielem firmy Global Traders (Felgeo.pl).

Sezon wiosenny za nami, a wy nie zwalniacie.
Na czym teraz skupiacie swoje działania?
Dokładnie. Prowadząc własną firmę, nie mamy wiele czasu
na odpoczynek. Dosłownie kilka dni temu dało się odczuć,
że sezon wiosenny dobiega końca, a już teraz trzeba zająć
się planami na jesień. Odpowiednia ocena rynku poparta
kilkuletnim doświadczeniem w branży oraz rozmowy z naszymi kontrahentami pozwalają nam na właściwe określenie
zapotrzebowania handlowego i sprawne dostarczenie produktów naszym odbiorcom.
Jak w przypadku każdego sezonu jesiennego skupiamy
się głównie na feldze stalowej oraz zaopatrzeniu serwisów
oponiarskich w materiały eksploatacyjne niezbędne do
prac codziennych. Nie zapominamy oczywiście przy tym
o pozostałych produktach z naszej oferty, tj. felgach aluminiowych i akcesoriach do nich.

Posiadacie również własną markę felg stalowych. Czy
będzie ona główną felgą stalową w Waszej ofercie
jesienno-zimowej?
Tak, Stahlmann Räder to nasza kolejna marka, którą sygnowane są felgi stalowe produkowane specjalnie dla nas. To
świetna jakość w połączeniu z atrakcyjną ceną, co w dzisiejszych czasach jest wyznacznikiem dobrze sprzedawalnego produktu na naszym rynku. Nikt nie chce ryzykować
i inwestować w bezmarkowe obręcze słabej jakości, które
są tanie, ale nie posłużą zbyt długo, jak również płacić za
felgi stalowe znanych już marek praktycznie jak za felgi
aluminiowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, stworzyliśmy markę Stahlmann Räder, konkurencyjną
cenowo, a jednocześnie gwarantującą produkty bardzo
dobrej jakości. To idealne rozwiązanie dla każdego auta
jeżdżącego po drogach Europy w warunkach zimowych.
W swojej ofercie docelowo będziemy posiadali ok. 80 mo-
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deli felg stalowych. Stahlmann Räder dołączyła do naszej
oferty dwa lata po sukcesie sprzedażowym naszej marki
felg aluminiowych Carbonado. Była to bardzo dobra decyzja, felgi przez lata zyskały sobie rzeszę oddanych nabywców.

Jednak Stahlmann Räder to nie jedyna „stalówka”,
którą oferujecie...
Działamy w branży od roku 2008 i doświadczenie nauczyło
nas, że klient lubi mieć wybór. Stąd w naszej ofercie są również felgi stalowe niemieckiego producenta MAM Leichtmetallräder. Chcemy wzbogacić i urozmaicić nasz asortyment,
dlatego prowadzimy rozmowy z jeszcze kilkoma innymi zagranicznymi producentami felg stalowych i być może już tej
jesieni znajdzie się w naszej ofercie coś nowego.

Tak bogata oferta może znacznie wydłużyć czas
zakupów. A przecież wybór felg stalowych powinien
być dużo prostszy niż felg aluminiowych...
Oczywiście, że wybór „stalówki” jest banalnie prosty i na
pewno nie wpłynie to na czas zamówienia. Tutaj nie mamy
do czynienia z wyborem wzoru czy koloru. Pasuje tu konkretny model do konkretnego auta, a jedyny wybór może
być związany tylko z producentem felgi.

Czy każdy zgłaszający się do Was potencjalny
klient może liczyć na pomoc przy doborze
odpowiednich felg?
Naturalnie. Nasz dział obsługi klienta jest do dyspozycji
pięć dni w tygodniu. Eksperci służą pomocą w doborze felg
i opon, a także odpowiednich akcesoriów. Każdy zgłaszający się do nas klient może liczyć na fachową pomoc oraz
sprawną i szybką obsługę. O ile dokonując zakupu felg aluminiowych możemy mówić o jakiejś dowolności wyboru,
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o tyle przy felgach stalowych kierować się trzeba konkretnymi parametrami i dopasowaniem do auta. W gestii naszych
specjalistów leży odpowiedzialność oraz pomoc przy właściwym doborze felg dla naszego klienta. Można również
samemu dopasować felgi poprzez konfigurator na naszej
stronie www.felgeo.pl.

Nietrudno zauważyć, że wprowadzane przez Waszą
firmę nowości to nie tylko felgi.
By utrzymać się na rynku, musimy przewidywać potrzeby
klienta. Poza felgami i akcesoriami do felg oferujemy również kompleksowe zaopatrzenie serwisów oponiarskich.
Każdy z działów jest przez nas stopniowo poszerzany
o nowe produkty. Wiele zmian w przepisach niejako wymusza na nas rozbudowę asortymentu handlowego. Nie inaczej było rok temu przy wejściu w życie dyrektywy UE, mówiącej, że każdy nowy model auta będzie musiał posiadać
system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) jako

element standardowego wyposażenia. Długo zastanawialiśmy się nad tym, które rozwiązanie wybrać. Postawiliśmy
na produkty marki CUB ElecParts, której obecnie jesteśmy
wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski. Był to strzał
w dziesiątkę. Systemy do obsługi TPMS to od roku stały
punkt naszych rozmów z kontrahentami. Produkty marki
CUB, tj. programator Sensor AID oraz czujniki UNI Sensor, to
obecnie najlepsze rozwiązania na rynku do obsługi systemu
monitorującego ciśnienie w oponach. By nie zawieść oczekiwań naszych klientów, i tutaj sukcesywnie wprowadzamy
nowe udogodnienia. Do programatora i czujników stopniowo dołączały: czujniki gumowe przeznaczone do felg
stalowych, wymienne zawory do czujników TPMS, czujnik
zaprogramowany pod konkretny model auta, czujnik ciśnienia Uni Sensor Wi-Fi z możliwością bezprzewodowego programowania oraz zestawy dokładane do aut, tzw. Retrofit
(modele z dodatkowym wyświetlaczem oraz z aplikacją na
smartfony). Uruchomiliśmy specjalnie dla naszych klientów
stronę internetową www.cub-tpms.pl, na której umieściliśmy wszelkie informacje związane z problematyką TPMS, na
bieżąco aktualizowany dział nowości, informacje na temat
procedur, a także sporo zagadnień prawnych. Strona umożliwia również korzystanie z darmowych aktualizacji programatora Sensor AID przez cały czas.

Można Was spotkać na wielu istotnych targach
branżowych w kraju i za granicą. Jakie korzyści
przynoszą Wam te imprezy?
Targi to świetny czas na zaprezentowanie się szerszej publiczności, czas na zawieranie nowych umów biznesowych
oraz spotkania z obecnymi kontrahentami. Każde targi wymagają od nas wielu przygotowań, jednak doświadczenie,
jakie z nich wynosimy, rekompensuje nam czas na to poświęcony. Ostatnie imprezy, w których uczestniczyliśmy, to
tegoroczne targi Motor Show w Poznaniu oraz Autopromotec w Bolonii. Kolejną okazją do spotkania z nami będzie
cykl szkoleniowy TPMS TOUR, przeprowadzany w kilku
miastach Polski, który odbędzie się jeszcze przed sezonem
jesiennym. Więcej informacji na ten temat wkrótce na naszej stronie www.cub-tpms.pl. Zapraszamy.

ContiEcoContact 5
Przeznaczona dla kierowców pokonujących dłuższe trasy, którym zależy na
bezpiecznej i oszczędnej jeździe. Dzięki niższym oporom toczenia – o 20%
w stosunku do poprzedniego modelu – użytkowanie ContiEcoContact 5 wpływa na ograniczenie zużycia paliwa. Lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni zapewnia wzór bieżnika opony. Producent rekomenduje oponę kierowcom
aut miejskich, którym zależy na wieloletniej trwałości ogumienia.

35 |

ŚWIAT OPON Magazyn branży oponiarskiej

