
NNOOUUAA  FFIILLIIAALLÉÉ  AA  CCOOMMPPAANNIIEEII  MMBB  DDEESSCCHHIISSÉÉ  ÎÎÍÍNN  JJAAPPOONNIIAA

Íncepánd din martie, birourile öi depozitele companiei MB sunt la dispoziôia clienôilor japonez

MB SpA „a célétorit peste méri öi ôéri” öi a sosit într-una din cele mai avansate ôéri din lume:
noua filialé a societéôii cu sediul în Vicenza, Italia, lider mondial în producerea öi comer-
cializarea de cupe de spart MB, s-a deschis în Japonia la începutul lunii martie.
Situat într-un cartier modern, în centrul oraöului Tokio (cartierul Shinaguwa) sediul com-
paniei va fi mérit cu un depozit pentru produsele MB, respectiv pentru a face posibilé ges-
tionarea serviciilor post-vánzare.
Succesul a fost peste aöteptéri, în prima zi de activitate au fost înregistrate 26 apeluri tele-
fonice öi 311 scrisori de felicitare!
Nu-i réu pentru o companie fondaté cu mai puôin de 10 ani în urmé, care a reuöit într-o
perioadé scurté de timp sé îöi extindé activitatea în întreaga lume öi a sosit acum în cea mai
dezvoltaté ôaré din punct de vedere tehnologic din lume, în Japonia.
De fapt doar „o máné” de firme italiene se pot léuda cu prezenôé directé în „Ôara Soarelui-
Résare” unde punctualitatea, calitatea ridicaté a serviciilor oferite, concentrarea asupra
clientului, precizia öi rapiditatea asistenôei oferite sunt cerinôe necesare dar nu suficiente
pentru a avea o afacere.
Ín plus, clienôii japonezi sunt extrem de exigenôi, ei aöteapté creativitate, soluôii inovative,
îmbunétôéirea continué a performanôelor produselor öi proceselor de lucru, öi un aspect
exterior plécut al produsului în sine. Toate aceste calitéôi compania MB s-a dovedit a le avea
öi de a fi în stare sé le sporeascé permanent.

Deschiderea filialei japoneze repre-
zinté pe de o parte încheierea unui
proces de analizé aprofundaté a
posibilitéôilor de lérgire a pieôei de
desfacere care a durat cáôiva ani
buni, pe de alté parte un piler pentru
piaôa de referinôé mondialé în ceea
ce priveöte excelenôa tehnologiilor
aplicate în viaôa de zi cu zi a oame-
nilor.
MB va trebui sé facé faôé, sé satis-
facé cerinôele unei pieôe în continué

schimbare – cea japonezé, într-o ôaré cu 120 de milioane de oameni ce se gésesc într-o
permanenté miöcare ritmicé, cu suprafeôe uriaöe acoperite de zgárie-nori, birouri, locuinôe
öi verdeaôé ce vor fi demolate öi reconstruite la fiecare 30 de ani pentru a se conforma regle-
mentérilor anti-seismice extrem de severe ca pentru o ôaré cu cea mai mare densitate de
vulcani, aöezaté pe una din cele mai active linii seismice de pe Pémánt.
Biroul din Tokio este situat într-o zoné centralé, strategicé din punct de vedere tehnic öi
logistic. Cu ajutorul cablurilor optice el este încontinuu în legéturé cu biroul central din Italia,
asigurándu-se astfel perfecta gestionare a sistemelor informaôionale aflate la dispoziôie.
Din aceasté poziôie clienôii japonezi sunt foarte bine serviôi atát din punct de vedere al asis-
tenôei oferite înainte de vánzare cát öi din al suportului tehnic acordat dupé vánzare de cétre
o echipé de specialiöti calificaôi, cunoscétori de limba japonezé, zi luminé (de la 8 dimineaöa
la 8 seara).
Conform planurilor, în biroul din Tokio se va desféöura o campanie de marketing intensivé,
se vor colecta informaôii multiple despre piaôa autohtoné, se vor organiza demonstraôii prac-
tice öi prezentéri tip show pentru a atrage clienôi din cát mai multe sectoare ale economiei
japoneze.
Cel mai important momentan este faptul cé sucursala japonezé dispune de un stoc de cupe
de spart în depozitul séu, gata pentru livrare pe öantierele de lucru, scurtándu-se astfel cu
mult termenii de transport la faôa locului.
Ín plus, pisele de schimb sunt öi ele puse la dispoziôia clienôilor prin intermediul unui depo-
zit „just-in-time” cu posibilitate de comandé online, putánd fi livrate la sediul cumpérétorilor
în mai puôin de 24 ore.

EEffiicciieennôôaa,,  sseerriioozziittaatteeaa,,  ffiiaabbiilliittaatteeaa  ssuunntt  ccaalliittééôôii  cu care compania MB se przinté în faôa lumii
întregi respectiv cu care a reuöit sé cucereascá piaôa japonezé. Munca multé öi inovaôiile
numeroase au avut rezultat. Rémánánd modesté öi în acelaöi timp tinánd pasul cu cerinôele
exprimate de clienôi, apicánd sfaturile öi sugestiile oderite de aceöti foarte atenôi öi minuôioöi
cumpérétori, compania MB a pétruns pe piaôa de desfacere din Japonia.

MB nu are intenôia de a se opri aici. Va continua perfecôionarea produselor öi serviciilor din
paleta sa de oferte aflate deja din punct de vedere al fiabilitéôii öi performanôelor în fruntea
topului. Íntr-o continué concurenôé cu celelalte produse öi servicii de pe piaôa de profil, ofer-
tele companiei MB consolideazé zi de zi renumele öi poziôia incontestabilé de lider mondial
în producerea öi comercializarea cupelor de spart MB, fapt recunoscut öi prin numeroasele
premii cáötigate la concursurile de specialitate.


