Z ŻYCIA I POGRANICZA BRANŻY

Kaczmarek Electric
– „Z nami warto”
Mimo stagnacji na rynku, ﬁrma Kaczmarek Electric po raz kolejny odnotowała
duży wzrost sprzedaży − w pierwszym półroczu bieżącego roku uzyskała wynik
o 22% wyższy, niż w analogicznym okresie 2015 r. Sieć hurtowni Kaczmarek
Electric rośnie w szybkim tempie. Firma otworzyła w tym roku 14 nowych punktów
sprzedaży. Większość z nich stanowią elektromarkety, w których prowadzona jest
zarówno sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa.
zuje projekt pozyskiwania partnerów biznesowych pod hasłem
„Z nami warto”. Kaczmarek Electric kieruje swoją ofertę współpracy zarówno do osób posiadających doświadczenie w branży,
które dopiero myślą o własnym
biznesie, jak też do tych, które już prowadzą lokalne hurtownie, ale chcą wejść na wyższy poziom i dalej rozwĳać się
u boku silnego partnera.
− „Wcześniej przez sześć lat
prowadziłem własny biznes i nie
ukrywam, że miałem obawy, czy
odnajdę się w takiej organizacji

jako ajent. Z drugiej strony wiedziałem już, że małej ﬁrmie trudno konkurować na rynku, a praca
z dużym partnerem, ze znaną renomowaną ﬁrmą, otwiera zupełnie nowe możliwości” – mówi
Michał Jarzębski, agent szczecińskiego oddziału Kaczmarek
Electric.
− „Najważniejsze były dla
mnie: nieograniczony dostęp
do produktów i towarów w konkurencyjnych cenach oraz przejrzyste warunki współpracy. To mnie
przekonało, a także rozpoznawalność marki i renoma spółki. Jako

Fot. 1. Centrum Logistyczne Kaczmarek Electric w Powodowie

− „Rośnie konkurencja w branży elektrotechnicznej, klienci są coraz bardziej świadomi, mają coraz
wyższe oczekiwania, a my chcemy
sprostać tym potrzebom. Wprowadziliśmy własną formułę elektromarketów, podnosząc w ten
sposób poziom obsługi i komfort
klienta. W tradycyjnej hurtowni
zazwyczaj nie widzi się towarów,
bo dostęp do magazynu jest ograniczony. W elektromarkecie cały
asortyment mamy na wyciągnięcie
ręki, z wyjątkiem oczywiście artykułów wielkogabarytowych i zamówień specjalnych, które dowożo66
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ne są z magazynu centralnego
lub od producenta bezpośrednio
do odbiorców. Taka formuła sprzedaży jest atrakcyjna i wygodna
zarówno dla detalistów, jak i profesjonalistów, którzy mogą sami
wybierać towary „z półki” lub czekając na przygotowanie zamówienia, oglądać i porównywać oferowane artykuły, obejrzeć z bliska
produktowe nowości i przy dobrej
kawie wymienić opinie z naszymi
sprzedawcami i kolegami z branży” – mówi prezes ﬁrmy Cezary Kaczmarek.
Od kilku miesięcy ﬁrma reali-

Fot. 2. Cezary Kaczmarek – Prezes Kaczmarek Electric S.A.

że potencjalni partnerzy zgłaszają się do na za późno, gdy lokalizacja, w której chcieli otworzyć
swój oddział, jest zajęta przez
kogoś, kto zgłosił się wcześniej.
Jeśli więc ktoś myśli o dołączeniu do nas, nie powinien zwlekać,
ale jak najszybciej nawiązywać
z nami kontakt” – mówi Joanna Bąk, Dyrektor Działu Rozwoju KE S.A.
Nowe oddziały Kaczmarek
Electric pojawiły się w Szczecinie przy ul. Leszczynowej 22,

13, a drugi na Os. Bohaterów
Września 2.
− „Coraz więcej handlowców
chce z nami współpracować, bo naprawdę „Z nami warto”. Zależy
nam na sukcesie partnera i pomagamy mu w osiągnięciu tego
celu. Sami też czerpiemy z tego
korzyści, ale zawsze na partnerskich zasadach. Dajemy wyjątkowe zaplecze i wsparcie – logistyczne, marketingowe, eksperckie, tak
aby nasi handlowcy mogli skupić się
wyłącznie na sprzedaży i zadowo-

Fot. 3. Kaczmarek Electric – Oddział Szczecin

Prezes zapowiada,
że jeszcze w tym roku
powstaną kolejne
elektromarkety
Kaczmarek Electric.
Firma rozpoczęła
w tym roku także nowe
duże inwestycje –
rozbudowuje swoje
centrum logistyczne
w Powodowie.

właściciel małej ﬁrmy nie mogłem marzyć o dostępie do takich warunków handlowych, jakie mam tutaj” – dodaje Michał
Jarzębski.
− „Odzew na nasze zaproszenie do współpracy w ramach
projektu „Z nami warto” jest naprawdę duży. Chociaż projekt aktywnego pozyskiwania partnerów
biznesowych realizujemy właściwie dopiero od ok. dziesięciu miesięcy, coraz częściej zdarza się,

Fot. 4. Obsługa klientów w Oddziale Szczecin

Fot. 5. Zaplecze magazynowe w Oddziale Szczecin

w Olecku w Centrum Handlowym Impuls, w Kościelisku koło
Zakopanego przy ul. Nędzy Kubińca 264, w Warszawie przy
ul. Sobieskiego 74/78, w Garwolinie w Centrum Handlowym
przy ul. Kościuszki 49J, w Słupcy przy ul. Makuszyńskiego 15,
w Kępnie przy ul. Kwiatowej
25, w Koninie przy ul. Karola Kurpińskiego 6/11, w Warce
przy ul. F. Nowakowskiego 2/8,
w Tarnowie Podgórnym przy
ul. Poznańskiej 40F/2, w Gdańsku przy ul. Piaskowej 8 oraz
w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 4. W Krakowie powstały dwa nowe elektomarkety
− jeden na Os. Złotej Jesieni

lić najbardziej wymagającego klienta. Dla nas liczą się ludzie, jesteśmy normalni, życzliwi i pełni pasji,
mamy opinię przyjaznego partnera i to przyciąga do nas ludzi” –
mówi Cezary Kaczmarek.
Prezes zapowiada, że jeszcze w tym roku powstaną kolejne elektromarkety Kaczmarek Electric. Firma rozpoczęła
w tym roku także nowe duże
inwestycje – rozbudowuje swoje centrum logistyczne w Powodowie i wprowadza nowe
rozwiązania, które mają jeszcze usprawnić obsługę oddziałów i samych klientów.
■
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