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Szybkość
reagowania
na zmiany
Oferta Global Traders to cała gama przeróżnych felg.

Firma Global Traders rozpoczęła działalność w roku 2008. Jaki był plan
na zaistnienie na rynku sprzedaży felg, na którym już wtedy istniały firmy
o stabilnej pozycji, a większość znanych marek zachodnich miała już
w Polsce swoich dystrybutorów?
Zdecydowaliśmy się na import felg aluminiowych z Azji. Postawiliśmy na produkcję i sprzedaż towarów pod własną marką. Tak powstało Carbonado. Czas
pokazał, że była to słuszna decyzja. Felgi marki Carbonado przez lata zyskały sobie rzeszę oddanych nabywców. Solidne wykonanie, różnorodność modeli oraz
atrakcyjna cena sprawiają, że każdy znajduje w ofercie marki coś dla siebie.
Naszą mocną stroną była szybkość reagowania na zmiany i nowe tendencje
na rynku, dzięki czemu nasza oferta, jeśli chodzi o poszukiwane wzornictwo, była
zawsze na czasie. Dwa lata później do naszej oferty postanowiliśmy dołożyć felgi
stalowe. Tak powstała marka Stahlmann Räder.

Waszym oczkiem w głowie jest sklep internetowy felgeo.pl...

Rozmawiamy z Marcinem
Pileckim, jednym ze
współwłaścicieli firmy
Global Traders.
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W dobie wszechobecnych zakupów przez internet nie mogliśmy poprzestać jedynie na sklepie stacjonarnym, a właściwie to sklep stacjonarny powstał jako uzupełnienie naszego sklepu internetowego felgeo.pl. Ułatwia on nam zaopatrzenie serwisów w naszym mieście i okolicy. Każdy klient może spokojnie obejrzeć kupowany
towar i skorzystać z porad naszych pracowników. Wielu właścicieli serwisów robiło
u nas pierwsze zaopatrzenie osobiście, a teraz szybko i wygodnie realizują swoje zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem naszego portalu.
Strona felgeo.pl pełni funkcję B2B oraz B2C. Każdy ze współpracujących
z nami warsztatów czy dystrybutorów ma swój login i hasło. Oferta, którą widzi po
zalogowaniu, jest przygotowana dla niego indywidualnie.
Jesteśmy atrakcyjni dla nich również z powodu łączenia dwóch, bliskich sobie
branż – zaopatrzenia i kompleksowego wyposażania serwisów oponiarskich oraz
sprzedaży felg. Jesteśmy bodajże jedyną w Polsce firmą, gdzie w jednym miejscu
można nabyć felgi, akcesoria do nich oraz całą gamę materiałów potrzebnych
wulkanizatorom do pracy. Dzięki temu połączeniu wśród naszych klientów jest
już około 10 tysięcy warsztatów. Na naszą korzyść przemawia również posiadanie
marek własnych oraz marek z wypracowaną już na rynku pozycją lidera. W przypadku wulkanizacji nasze marki to Stix Technology, Stix Power Star – ciężarki do
felg, Stix Black i nowość na naszym rynku – pasta montażowa Mega Wax.
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W tym roku wypracowaliśmy sobie wyłączność dystrybucyjną na Polskę felg
marki Keskin Tuning i MAM Leichtmetallräder. Firma Keskin Tuning Europe
GmbH, która tworzy te marki, w branży opon i kół istnieje od 29 lat. Lata doświadczeń i twórczych zastosowań, nacisk na funkcjonalność i styl przeważyły za
decyzją o podjęciu z nimi współpracy. Dzięki temu porozumieniu na zbliżający
się sezon jesienny będziemy mieli do zaoferowania naszym klientom kilka ciekawych nowości, promocji oraz niespodzianek. Jedną z nich będzie kompletne, wyważone i zmontowane koło, do założenia od razu na piastę. Jednocześnie prowadzimy i finalizujemy rozmowy z kilkoma sieciami sprzedażowymi oraz większymi
dystrybutorami, dzięki czemu produkty te już niedługo pojawią się w całej Polsce.
Stawiając na ciągły rozwój firmy, sukcesywnie staramy się poszerzać nasz
asortyment sprzedażowy. Bezpośrednio współpracujemy z producentami i hurtowniami europejskimi, głównie z Niemiec, ale także z Włoch, Holandii i Belgi.
W ofercie posiadamy felgi wielu europejskich marek, takich jak: Wheelworld,
Axxion, Advanti Racing, OXXO Alloy Wheels, Com4Wheels, Enkei, AUTEC, OZ
Racing i RIAL, Alutec, MAK, Borbet, Brock, Cramani, CMS, MSW, OXIGIN, RONAL,
Sparco Wheels, RC Design oraz kilka innych. Cały czas otwarta i sukcesywnie rozbudowywana jest lista nowych firm, które chcą z nami na tym polu współpracować. Jak widać, jest w czym wybierać.

Wybór imponuje. Ale co z cenami?
Oprócz dużego wyboru modeli i marek, mamy bardzo dobrze skomponowaną
ofertę pod względem cenowym. Coś dla siebie znajdzie u nas każdy. Tym, którzy
muszą się liczyć ze swoim budżetem, proponujemy sprawdzoną już, solidną, o bogatym wzornictwie felgę Carbonado. W przeciągu 5 lat, od kiedy marka ta istnieje,
wielu klientów zdążyła już wymienić (czasem niejednokrotnie) swoje auto, a po
felgi wracali właśnie do nas. Nasi dystrybutorzy to zauważają i bardzo sobie cenią.
Dzięki temu mogą skutecznie konkurować w swoich serwisach ze sprzedawcami
internetowymi. Jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni, gdyż świadczy to o sporym zaufaniu naszych klientów. Inne marki w naszej ofercie pokrywają pozostałe
pułapy cenowe. Stawkę zamykają felgi Schmidt Revolution, których jesteśmy jedynym dystrybutorem w Polsce – za komplet 15” można zapłacić ponad 10 tys. zł.
Innymi słowy, mamy felgi na każdą kieszeń, w każdym możliwym wzorze, technologii produkcji, czy wykończeniu. Wszystko to jesteśmy w stanie dostarczyć do
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klienta szybciej i sprawniej niż konkurencja, a jest się z kim mierzyć, bo w Polsce
działa kilka uznanych firm, głównie z zagranicznym rodowodem. Naszą dumą jest
fakt, że typowo polska firma, bez zagranicznych właścicieli, jest w stanie konkurować bezproblemowo na tym tak trudnym rynku.
Uzupełnieniem naszej oferty felg są śruby, nakrętki oraz zabezpieczenia. Nasza
bogata oferta przypadła do gustu nie tylko klientom z Polski. Wiele tego towaru
wysyłamy również do Niemiec, Norwegii i Anglii. W ofercie hurtowej mamy większość stosowanych na rynku śrub i nakrętek do felg. 80% z nich to produkcja polska i włoska, a pozostałe 20% to produkty pochodzące z Tajwanu i Chin. Zamawiamy tam głównie nakrętki nietypowe, których w Europie nie opłaca się produkować
i praktycznie żadna z fabryk ich nie oferuje.

Interesuje mnie aspekt logistyczny dostaw zamówień. Global Traders
nie korzysta z usług firm zewnętrznych...
Możemy pochwalić się przypuszczalnie najlepiej dopracowaną pod względem
logistycznym dostawą zamówień od hurtowni zlokalizowanych na terenie Europy. Większość hurtowni w Polsce korzysta ze stanów magazynowych partnerów
z zagranicy, ale samą wysyłkę organizują dla nich firmy zewnętrzne, zlokalizowane
blisko granicy zachodniej, pełniące funkcje magazynów „przerzutowych”. Firma
Global Traders ma ten komfort, że jest zlokalizowana na granicy polsko-niemieckiej. Jesteśmy w stanie sami w ciągu jednego dnia przygotować do wysyłki w Polsce towar nadany poprzedniego dnia z drugiego końca Niemiec. Dysponujemy
po obu stronach granicy magazynami o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów.
Nasz niemiecki oddział sprawnie organizuje logistykę i zamówienia trafiają do
polski niezwłocznie.
Swoją drogą, coraz więcej towarów sprzedajemy także na rynek niemiecki.
Oddział po stronie niemieckiej liczy sobie już ponad 3 lata i rozwija się w zaskakującym tempie.

Czy są Państwo przygotowani na wejście w życie przepisów związanych
z systemami monitorowania ciśnienia w oponach?

Firma oferuje felgi na każdą kieszeń, w każdym możliwym wzorze, technologii produkcji czy wykończeniu.

Prezentowaliśmy również asortyment angielskiego producenta PCL. Być może
nie jesteśmy jedynymi dystrybutorami tej firmy, ale na chwilę obecną mamy
najbogatszą ofertę i największe stany magazynowe, jeśli chodzi o ich produkty
w Polsce.
Po zaledwie kilku dniach odpoczynku ruszyliśmy do Frankfurtu na Automechanikę, gdzie wspólnie z firmą CUB wystawialiśmy się z produktami do obsługi nie
schodzącego ostatnio z tapety systemu TPMS.

Dziękujemy za rozmowę.
Reklama
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Tak, jest to kolejny krok, który chcemy poczynić – zaopatrzyć jak największą liczbę
warsztatów w narzędzia do obsługi systemu TPMS. Wspólnie z firmą CUB, której
jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce, wprowadziliśmy na rynek prawdopodobnie najlepsze narzędzia związane z klonowaniem i kodowaniem czujników
ciśnienia w kołach: programator czujników ciśnienia Sensor Aid oraz czujniki Uni
Sensor. Do tej pory dobieramy nasz asortyment sprzedażowy w taki sposób, aby
móc zaoferować kompleksowe rozwiązania dla każdego serwisu, zaczynając od
felg, poprzez śruby do nich, opony, zawory, kończąc na sensorach możliwych do
zaprogramowania pod każde auto. Potencjalny warsztat nawiązujący współpracę
z nami będzie miał komfort zakupu całego potrzebnego mu towaru w jednym
miejscu. Jesteśmy w stanie zagwarantować konkurencyjność na każdym polu:
cena, szeroki wybór asortymentu, szybkość dostawy, profesjonalne doradztwo
oraz serwis gwarancyjny.

Z firmą Global Traders można było spotkać się osobiście
zarówno na targach Auto Expo Parts, Tires & Service w Warszawie,
jak i na Automechanice we Frankfurcie. Jakie nowości prezentowała
firma?
W Warszawie prezentowaliśmy m. in. aktualne trendy w zakresie felg , narzędzia
obsługujące system monitorowania ciśnienia w oponach firmy CUB oraz pastę
montażową Mega Wax. Pasta Mega Wax, która jest produktem ekologicznym,
przeznaczona jest do wszystkich rodzajów opon. Nie bazuje na ropopochodnych
olejach i smarach, ani odpadach z rafinerii. Nie wywołuje również alergii podczas
kontaktu ze skórą. Natomiast sam jej skład ma korzystny wpływ na materiał opony, zapobiega jej pęknięciom i oznakom starzenia się.
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