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Od początku działalności spółka koja-
rzona jest przede wszystkim z dystrybu-
cją hurtową i detaliczną felg aluminiowych 
i stalowych. To przeważająca część asor-
tymentu. Jej uzupełnienie stanowi szeroka 
gama akcesoriów wulkanizacyjnych, moco-
wań i zabezpieczeń do kół, opon oraz che-
mii i kosmetyków samochodowych. Całość 
oferty nakierowana jest na „koło” i zapewnia 
kompleksowe zaopatrzenie serwisów opo-
niarskich. Wspomniana na wstępie specja-
lizacja w zakresie felg aluminiowych i sta-
lowych to obecnie niezwykle dynamicznie 
rozwijający się dział w spółce. Podejmowa-
ne w wieloletnich planach działania przynio-
sły rezultaty w postaci znaczącej pozycji fir-
my na rynku.

Mając to na względzie, zarząd podjął de-
cyzję o przekształceniu i zmianie nazwy na 
Felgeo.pl Sp. z o.o. sp. k. Zmiana dokonała 
się 17 sierpnia 2017 r., a głównym jej celem 
było wzmocnienie rozpoznawalności mar-
ki, jaką niewątpliwie stała się sama spółka. 
Nowy wizerunek sprzyjać będzie jeszcze 
lepszemu pozycjonowaniu na rynku. Uła-
twi także klientom dotarcie do oferty firmy, 
która prezentowana jest w wielu kanałach 
e-commerce, prasie i portalach branżowych 
oraz w samej siedzibie. Przekształceniu to-

Global Traders 
to już 
przeszłość...
...przyszłość to Felgeo.pl. Parafrazując znaną maksymę, jedyną pewną rze-
czą w życiu jest zmiana. Nie inaczej jest w przypadku obecnej w branży mo-
toryzacyjnej od 2008 roku spółki Global Traders z Kostrzyna nad Odrą.

warzyszą także wdrażane systematycznie 
nowe projekty, w tym reorganizacja kadro-
wa i obiektowa, jak również kontynuacja 
obecnych. Dobrym przykładem kontynuacji 
będą marki własne. W przypadku felg stalo-
wych – Stahlmann Räder, aluminiowych – 
Carbonado. W przypadku akcesoriów wul-
kanizacyjnych – Stix. Wkrótce modyfikacji 
doczeka się również strona główna sklepu 
internetowego. Poza atrakcyjnością graficz-
ną zyska także na przejrzystości i funkcjo-
nalności. Poprzez opisane działania spółka 
dostosowuje się do trendów na rynku, sta-
wia na rozwój. Stale modyfikowana ofer-
ta konstruowana jest na bazie oczekiwań 
i preferencji klientów. 

Korzystając z okazji, firma Felgeo.pl 
składa serdeczne podziękowania obecnym 
klientom za owocną współpracę i zaufanie, 
jakim została obdarzona. Nowych klientów 
z kolei zaprasza do skorzystania z oferty 
i odwiedzenia strony www.felgeo.pl.

Doświadczenia lat poprzednich dowo-
dzą, iż opisywany sezon z punktu widze-
nia hurtowni trwa do grudnia. Aby sprostać 
oczekiwaniom rynku, hurtownia wyprze-
dzająco zabezpiecza odpowiednie stany 
magazynowe. Budowanie katalogu ofero-
wanych produktów poprzedzone jest grun-
towną analizą oczekiwań klientów. W sta-
le rozwijającej się branży motoryzacyjnej, 
przy rosnącej liczbie pojazdów działania 
te są niezmiernie ważne. Wręcz niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania podmiotu 
zaopatrującego serwisy. W tym kontekście 
FELGEO.PL dysponuje szeroką ofertą pro-
duktów.

Felgi stalowe
Oferta w tym zakresie opiera się na 

obecnej od 2010 roku na rynku, uznanej 
marce Stahlmann Räder. Dystrybutor za-
bezpieczył ciągłość sprzedaży łącznie 28 
modeli felg. Zawierają się w średnicach 
15 i 16 cali. Przeznaczone są do szerokiej 
gamy pojazdów osobowych i dostawczych, 
poprzez odpowiednią konfigurację otworów 
centralnych i rozstawów mocowań.

System TPMS
Nierozerwalnie związany z branżą opo-

niarską. Intensywniej wykorzystywany od 
roku 2014, czyli od czasu wprowadzenia re-
gulacji prawnych w tym zakresie. FELGEO.
PL, jako wyłączny dystrybutor marki CUB 
na polskim rynku, prowadzi w tym zakresie 
szeroką działalność. Począwszy od dystry-
bucji programatorów, czujników, wymien-
nych zaworów, narzędzi do ich montażu 
i demontażu, na obsłudze posprzedażnej 
i szkoleniach kończąc. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż hurtownia zabezpiecza nieprzerwa-
ny dostęp do programatorów Sensor AID 
Pro, bez konieczności oczekiwania na re-
alizację zamówienia. W bieżącej obsłudze 
systemu TPMS skutecznie pomagają tech-
nicy w ramach specjalnej infolinii dostępnej 
na stronie www.cub-tpms.pl. Systematycz-
ne i, co ważne, darmowe aktualizacje pro-
gramatora gwarantują wysoką skuteczność 
obsługi oraz redukcję kosztów funkcjono-
wania serwisu.

Hurtownia FELGEO.PL 
gotowa na sezon
– podstawa to dobrze zaopatrzony serwis

Przed nami kolejny sezon oponiarski, tym razem jesienno-zimowy. Bez 
wątpienia dla serwisów będzie to czas wzmożonej pracy. Wrzesień, czyli 
moment ukazania się dziewiątego numeru miesięcznika, to także początek 
intensywnej działalności operacyjnej hurtowni FELGEO.PL. 

Felgi aluminiowe
Konfigurator dostępny w sklepie interne-

towym daje klientom bardzo szerokie możli-
wości wyboru. Dotyczy to zarówno przedzia-
łu cenowego, jak i rozmiarów oraz wzorów 
felg. Na polskim rynku popularnością cieszą 
się głównie takie marki, jak: Borbet, Brock, 
MAM Leichtmetallräder, Keskin Tuning, RC
-design, Rondell i Diewe Wheels. Równo-
legle dystrybutor odnotowuje dynamiczny 
wzrost zainteresowania marką własną – 
Carbonado. Jest ona rozpoznawalna, zbie-
ra dobre noty wśród odbiorców w zakresie 
jakości. Dostępne wzory felg tej marki do-
pasowują się do światowych trendów. 

Mocowania i zabezpieczenia 
do kół

W tym zakresie FELGEO.PL oferuje 
imponującą gamę produktów. Biorąc pod 
uwagę specjalizację hurtowni w zakresie 
felg, oferta wymaga szerokiego pokrycia 
rozmiarowego. Asortyment dostępny w cią-
głej sprzedaży zawiera się w kategorii na-
krętek, śrub, szpilek, zabezpieczeń do kół 
oraz pierścieni centrujących. 

Materiały eksploatacyjne 
– wulkanizacja

Sezonowa wymiana opon wymaga sto-
sowania odpowiednich materiałów eksplo-
atacyjnych. Dystrybutor zapewnia w tym 
zakresie równie szeroki asortyment. Nale-
żą do nich m.in.: ciężarki nabijane i klejo-
ne, pasty, pędzle, łyżki monterskie, sznury 
i wkłady naprawcze, chemia wulkanizacyj-
na, narzędzia do napraw opon. Klienci mają 
możliwość wyboru spośród pojedynczych 
produktów lub dedykowanych zestawów. 
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