
„Stalowy bestseller”
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Spółka, od 10 lat kojarzona z dystry-
bucją felg aluminiowych i  stalowych, 
ugruntowała już swoją pozycję na rynku. 
Wymagała jedynie wzmocnienia i utrwa-
lenia rozpoznawalności własnej marki. 
W  chwili obecnej nazwa Felgeo.pl to 
wizytówka sama w  sobie. Zbędne jest 
charakteryzowanie profilu działalności, 
skojarzenia są oczywiste.

Rozwijając nieco wprowadzenie, ko-
nieczne jest przedstawienie aktualnych 
planów Felgeo.pl. Spółka przechodzi 
obecnie proces restrukturyzacji. Dotyczy 
to zarówno kadr, zaplecza technicznego 
i nieruchomości. Rozbudowie podlega 
dział sprzedaży detalicznej i hurtowej, IT 
oraz marketingu. Logistyka wzbogaciła 
się o nowe powierzchnie magazynowe 
i środki transportu. Proces ten wymusza 
wciąż rosnąca skala działalności, a także 
liczne i zaawansowane projekty produk-
towe. Spółka stawia na jeszcze pełniejsze 
pokrycie rynku w zakresie zapotrzebo-
wania na felgi aluminiowe i stalowe. Co 
za tym idzie, również na produkty ściśle 
powiązane z obsługą felg w  serwisie 
oponiarskim. Marki własne w katalogu 
produktów to: Stahlmann Räder, Carbo-
nado i Stix. Inne marki wiodących pro-
ducentów to m.in.: CUB Genuine Parts, 
Borbet, Keskin i MAM.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, opracowano nową maskę skle-
pu internetowego. Obecnie prezentuje 
się ona niezwykle atrakcyjnie – jest przej-
rzysta, a menu kontekstowe pozwala 

Tak, jest to niewątpliwie nowe otwarcie. Znana dotychczas 
w branży spółka Global Traders z Kostrzyna nad Odrą w sierpniu 
br. przekształciła się w Felgeo.pl Sp. z o.o. sp. k. Zarząd poprzedził 
wspomniane przekształcenie szeregiem analiz i prognoz rynku na 
przyszłe lata. Hasło przewodnie nowego otwarcia to rozwój.

– ... i o nowym otwarciu Felgeo.pl 
słów kilka

na łatwe wyszukiwanie produktów. Na 
pierwszym planie znajduje się konfigura-
tor felg stalowych i aluminiowych, moco-
wań do kół i systemu TPMS.

Przechodząc do tytułowego bestsel-
lera, chodzi oczywiście o stalową felgę. 
„Przeciętny Kowalski” nie jest w stanie 
w pełni ocenić skali zainteresowania tym 
produktem. Własne analizy i prognozy 
rynkowe prowadzi w tym zakresie Fel-
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geo.pl. Dość powiedzieć, że z perspek-
tywy ostatnich lat rok do roku spółka nie-
zmiennie odnotowuje wzrosty zbliżone 
do poziomu 100%. Bazując na danych tej 
wiodącej w kraju hurtowni, należy przy-
jąć, że rynek stale się rozwija. Niewątpli-
wie zjawisko to ma ścisły związek ze stale 
rosnącą liczbą pojazdów w naszym kraju. 
Z punktu widzenia hurtowni ogólny po-
pyt na felgi stalowe przenika się również 
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z większą rozpoznawalnością marki wła-
snej. Chodzi o felgi stalowe sygnowane 
marką Stahlmann Räder, obecną na ryn-
ku od 2010 roku. Wysoka jakość w przy-
stępnej cenie broni się sama, odnosząc 
rynkowy sukces. Marka z powodzeniem 
konkuruje z szeregiem znanych już na 
rynku produktów.

Sezon jesienny to swoisty fenomen 
sprzedażowy w tym zakresie. Okres od 
września do listopada to faza wzmożo-
nej aktywności kupujących, do której 
Felgeo.pl zaczyna przygotowywać się 
z reguły już od przełomu czerwca i lipca. 
Stany magazynowe konfigurowane są 
w oparciu o modele popularne w sezo-
nie poprzednim, a nowe modele uzupeł-

a) w rozmiarze 15”:
 SR202 – Ford Transit,
 SR203 – Fiat Ducato.

b) w rozmiarze 16”:
 SR204 – Opel Vivaro, Renault  

     Trafic, Nissan Primastar,
 SR206 – Mercedes Sprinter II, VW  

     Crafter,
 SR208 – Fiat Ducato,
 SR210 – Renault Master.

Na uwagę zasługuje fakt, że felgi sygno-
wane marką Stahlmann Räder już na eta-
pie projektowania przygotowane zostały 
z myślą o stosowaniu w nich czujników 
ciśnienia. Stąd produkty tej marki w ma-
teriałach informacyjnych opatrzone są 
dodatkiem „TPMS Ready”.

Rozwijając wątek systemu TPMS, Fel-
geo.pl kontynuuje na zasadach wyłącz-
ności w Polsce dystrybucję programa-
torów i czujników ciśnienia marki CUB 
Genuine Parts. Dystrybutor ocenia, że 
produkty tej marki pokrywają obecnie 
nawet 70% rynku. Wskaźnik ten należy 
odnosić do ogólnego zapotrzebowania 
na czujniki ciśnienia i w relacji do pro-
duktów konkurencyjnych. Wewnętrzne 
analizy hurtowni, w tym zespołu spe-
cjalistów odpowiedzialnych za ten pro-
dukt, wyraźnie wskazują na tendencje 
wzrostowe. Analizy uzupełniane są także 
opiniami klientów. W tym kontekście 
na pierwszy plan wysuwa się kluczowy 
argument rynkowy. Chodzi mianowi-
cie o  opatentowany przez producenta, 
w  pełni programowalny i uniwersalny 

Specjaliści Felgeo.pl realizują wsparcie 
techniczne TPMS poprzez infolinię pod 

numerem telefonu 95 752 4017, 
 e-mailem info@cub-tpms.pl 

i stronę internetową cub-tpms.pl.

 Felgeo.pl jest dystrybutorem programatorów i czujników ciśnienia marki CUB

 Felgi stalowe Stahlmann Räder są 
obecne na rynku od 2010 roku

niają ofertę na bazie skrupulatnych ana-
liz. Zapotrzebowanie rynku zaspokajane 
jest z dbałością o najmniejszy szczegół. 
Już w momencie wejścia na magazyn fel-
gi stalowe kompletowane są na paletach 
modelami. Dedykowane kartony ułatwia-
ją ten proces, zabezpieczają także same 
felgi na czas transportu przed ewentual-
nym uszkodzeniem. Odpowiednio skon-
figurowana logistyka gwarantuje dosta-
wy w ciągu 24 godzin. Odbiorca hurtowy 
otrzymuje w ten sposób felgi wysokiej ja-
kości, gotowe do ekspozycji i sprzedaży 
dla klientów detalicznych.

Bieżący sezon to także kilka nowości 
w segmencie felg przeznaczonych do 
samochodów dostawczych, tzw. busów. 
Duże zapotrzebowanie na ten rodzaj felg 
z pewnością pozwoli na systematyczną 
sprzedaż w ciągu roku. W dobrze rozwi-
niętym w naszym kraju transporcie towa-
rów pojazdami o dmc do 3,5 t felgi tego 
typu są niezwykle mocno eksploatowane 
i podlegają częstym wymianom.

Tej jesieni gama felg do samochodów 
dostawczych przedstawia się następująco:

czujnik. Pozwala to na realizację każdego 
zlecenia poprzez zastosowanie tylko i wy-
łącznie jednego typu czujnika. Przy czym, 
odmiennie od wielu czujników oferowa-
nych na rynku, podlega on praktycznie 
nieograniczonej możliwości przeprogra-
mowywania. Dla zobrazowania można 
podać przykład, że czujnik zakupiony 
w 2014 roku z powodzeniem – na bazie 
darmowych aktualizacji od producenta – 
może zostać aktywowany w roku 2018, 
i to w  najnowszym modelu wybranego 
samochodu wyposażonego w aktywny 
system TPMS. Jeśli zajdzie taka potrzeba, 
ten sam czujnik, np. w  roku 2020, może 
zostać przeprogramowany na inny do-
wolny model samochodu. Wskazane 
argumenty jednoznacznie potwierdzają 
przewagę technologiczną opisanej mar-
ki. Klient, który zdecyduje się na przejście 
na system CUB, z pewnością odczuje 
jego pozytywne strony w prowadzonym 
biznesie. Zakończą się sygnalizowane na 
rynku przypadki, gdy serwis – chcąc speł-
nić oczekiwania klientów – zmuszony jest 
gromadzić wiele typów wstępnie skonfi-
gurowanych czujników. Zastosowanie 
jednego, w pełni uniwersalnego czujnika 
to komfort, oszczędność i natychmiasto-
wa reakcja na potrzeby klienta. Grono za-
dowolonych klientów stale się powiększa.
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