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Първият чуждестранен клон на компанията е  
открит в Баден-Вюртемберг, Германия

Водещият италиански производител 
на прикачни челюстни трошачки пре-
ряза официално лентата на немското 
си поделение в края на юни. Паза-
рът в Германия е един от най-силни-
те за компанията от Виченца, ето защо 
е съвсем логично първият задграничен 
клон да бъде основан точно в тази 
страна. Сега местните клиенти имат ди-
ректен достъп до продуктите и услугите 
на италианската фирма. От МВ S.p.A. 
отлично си дават сметка за предизви-
кателствата, които ги очакват в пазар-
на среда като немската, където успе-
хът изисква много решителност и ви-
соко качество.

Ентусиазъм не само в 
началото

На откриването на новия клон при-
състват много гости, в т.ч. доста насто-
ящи и потенциални клиенти. По този 
повод Гуидо Адзолин, изпълнителен ди-
ректор на MB S.p.A., споделя: „Отваря-
нето на немското ни поделение бе въл-
нуващо събитие за нас. От първа ръка 
усетихме колко много ентусиазъм пре-
дизвика това откриване в нашите кли-
енти. Все още е рано да говорим за 
отлични резултати, но първоначалната 
реакция оправдава нашите надежди за 
голям успех. Към вземането на реше-
ние за създаване на задграничен клон 
в Германия подходихме доста предпаз-
ливо, но и с много решителност, която 
се подхранва от съзнанието, че ние сме 

компания предлагаща отличен продукт 
и че тук има отлични перспективи за 
голям успех. Местното ни представи-
телство е един вид силно послание за 
всички онези, които отдавна очакваха 
точно такова развитие.“

Следпродажбеното 
обслужване на фокус

Още с основаването си МВ възпри-
ема като най-важни ценности поддър-
жането на най-високо ниво на качест-
вото, постоянно подобряване на резул-
татите от продажбите и най-вече пости-
гане на максимално удовлетворение у 
клиентите от продуктите и услугите на 
компанията. Същите ценности стоят и в 

основата на откриването на поделени-
ето MB Deutschland. Задачата на нем-
ския екип е да увеличи ефективност-
та и специализацията на италианския 
производител по отношение на мест-
ните фирми, като развие максимално 
функциониращо следпродажбено об-
служване и сервиз – една от най-сил-
ните страни на МВ. 

В същото време немският клон раз-
полага с голяма складова площ, от-
където ще предлага в достатъчна на-
личност прикачни челюстни трошачки. 
Политиката на компанията в това от-
ношение е да бъде в услуга на свои-
те клиенти по всяко време, ето защо 
в Германия, както е и в Италия, всич-
ки компании, проявяващи интерес, ще 
имат възможност да видят оборудване-
то в действие. Те ще могат да присъст-
ват на демонстрации на всеки един 
модел от гамата и да се запознаят от-
близо с неговите функции и вложени-
те технологии. 

MB затвърждава 
европейските си позиции

Немският задграничен 
клон MB Deutschland е 

факт от края на юни


