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Wysokie marże
wracają do serwisów
TEKST | Marcin Pilecki

Nikogo nie trzeba już chyba przekonywać o tym, jak bardzo felga
aluminiowa potrafi zmienić wygląd każdego samochodu.

Marcin Pilecki, Global Traders

12 |

Najciekawsze jest to, że za pomocą różnych wzorów felg możemy zmieniać charakter jednego auta wiele razy. W zależności od indywidualnych preferencji właściciela samochód może
nabrać sportowego, eleganckiego, a nawet awangardowego wyglądu. Do wyboru felg aluminiowych zachęca przede wszystkim ogromna różnorodność wzorów oraz ich uniwersalność. Rynek felg aluminiowych, starając się sprostać wymaganiom wszystkich zainteresowanych, zapełnia się coraz to nowymi wzorami. Już nie tylko samo ustawienie ramion obręczy
ma znaczenie, ale również ich liczba, kształt, kolor, elementy polerowane bądź możliwość
zastosowania dodatków w postaci dekielków.
Nadchodzący sezon wiosenny 2016 roku niewątpliwie przyniesie kolejne nowości. Na
polski rynek trafi nowa luksusowa marka felg aluminiowych Magline. Ogólnopolska premiera tej marki odbędzie się podczas największych targów motoryzacyjnych Poznań Motor
Show. Felga, charakteryzująca się precyzyjnym wykonaniem, wysoką wytrzymałością oraz
intrygującym designem, zapewni każdemu wymagającemu użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa i ekskluzywności. Felgi Magline to nowa propozycja w ofercie firmy Global
Traders. Precyzja wykonania oraz doświadczenie firmy zagwarantują niezawodną i bezawaryjną jazdę na długie lata. Marka Magline to połączenie współczesnego wyrafinowania
z ponadczasowym stylem. Nowa propozycja zapewne przypadnie do gustu wielu wymagającym użytkownikom.
Tym, którzy poszukują sprawdzonych rozwiązań, Global Traders oferuje znaną już bardzo
dobrze i sprawdzoną markę Carbonado. Nie oznacza to jednak, że propozycja Carbonado
niczym nie zaskoczy. Oferowany asortyment obręczy powiększy się o kolejne interesujące
modele „alusów”. Wzbogacony o świeże wzory zaspokoi oczekiwania wymagających klientów. Kolekcja 2016 opierająca się w znacznym stopniu na polerowanej czerni oraz polerowanym graficie przeznaczona będzie głównie dla właścicieli aut marki Audi, Mercedes,
BMW oraz VW. Różnorodność kształtu i ustawienia ramion pozwoli każdemu zainteresowa-
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nemu na wybranie idealnego modelu dla siebie. Firma nie zapomniała oczywiście o modelach cieszących się ogromną popularnością w poprzednich sezonach. Wiosenna kolekcja
Carbonado 2016 to estetyka, styl i niezawodność.
Poza propozycją marek własnych na stronach sklepu felgeo.pl będzie można zobaczyć
wielu uznanych już producentów europejskich. Global Traders pozostaje wyłącznym dystrybutorem felg MAM i Keskin na polski rynek, co zapewne pozwoli na uzyskanie większej
różnorodności oraz najkorzystniejszej ceny w tym zakresie. Nowy sezon przynosi również
ściślejszą współpracę z marką Borbet, dzięki czemu firma zyska miano głównego partnera
handlowego w Polsce, a co za tym idzie – dogodne warunki sprzedażowe felg tej marki.
Wiosenną ofertę sklepu uzupełni wiele europejskich marek, takich jak: Wheelworld, Axxion,
Diewe Wheels, Rondell, Tomason Brock, RC Design, Advanti Racing, Anzio, Speeds, Com4Wheels, Enkei, Autec, OZ Racing, Rial, Alutec, MAK, Carmani, CMS, MSW, Oxigin, Ronal,
Sparco Wheels oraz innych. Sukcesywnie przez cały czas lista nowych propozycji jest rozbudowywana, co czyni ją bezsprzecznie atrakcyjniejszą od pozostałych pod względem jakościowym i finansowym.
Biorąc pod uwagę proces sprzedaży, Global Traders kładzie szczególny nacisk na to,
by ich dystrybutorzy mogli uzyskać dla siebie jak najwyższą marżę. Każdemu znany jest
obecnie na rynku problem zaniżania przez konkurencję cen detalicznych, przez co dystrybutorzy mogą liczyć zaledwie na kilka procent zysku dla siebie. Taki scenariusz niestety nie
utrzyma żadnego przedsiębiorstwa. Wszystkie marki, które firma posiada w swojej ofercie,
mają ustabilizowaną cenę detaliczną, co pozwoli swobodnie każdemu kontrahentowi uzyskać wysoki narzut. Szanując przy tym czas wszystkich przedsiębiorców, dają im możliwość
kompleksowego zaopatrzenia się w potrzebny towar w jednym miejscu. Stąd tak duże zaangażowanie firmy w temat systemów TPMS. Aktualnie firma wprowadziła kolejną nowość
marki CUB, uniwersalny czujnik trzeciej generacji – programowany przewodowo i bezprzewodowo.
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