SIKERTÖRTÉNET

pai uniós pályázati támogatást nyert a
Széchenyi program „Komplex vállalati
technológia-fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára” pályázati
kiírás keretében.
Szaxon Róbert ügyvezető igazgató
köszöntő beszédében kiemelte és megköszönte Ács város vezetésének pozitív
hozzáállását, mellyel a beruházás építési engedélyeztetését segítették.

Ott vannak
mindenütt

Zöldmezős beruházással új
központi telephelyet nyitottak

Az INVEST Gépkereskedelmi Kft.
2002 májusában kezdte meg tevékenységét, a CASE IH mezőgazdasági gépek
magyarországi vezérképviseleteként és
importőreként. Induláskor mindössze
nyolc munkatársuk volt! Ők szolgálták
ki a viszonteladói hálózatot, márkakereskedői hálózaton keresztül forgalmazták a nagyfokú megbízhatóságukról ismert CASE IH gépcsaládot. Az
uniós csatlakozást követően érzékelték,
hogy rugalmasabb rendszert kell kiépíteniük, ezért az a döntés született, hogy
a márkakereskedő házak felszámolásával saját hálózatot alakítanak ki.
Ez kemény munkával 2012-re valósult meg, hatévnyi rendszerszervezéssel és hálózatépítéssel. Erre azért volt
szükség, mert az évek alatt világossá
vált, hogy a kétszintű értékesítési rendszer nem tud elég rugalmasan reagálni

A programok egyik központi részét képezték a gépbemutatók
a folyamatosan változó piaci igényekre,
valamint a független márkakereskedőkkel csak nehézkesen volt kivitelezhető a megfelelő minőségű szolgáltatások nyújtása. A korábbi rendszert a
direkt értékesítési struktúra váltotta
fel, miközben felépítettek egy, az egész
országot lefedő, nyolc telephellyel rendelkező hálózatot.

A nagyigmándi mellett 2007-ben
megnyitották Mezőfalván a telephelyet, ezt követően 2009-ben Szekszárdon, 2010-ben Sajópetriben, 2011-ben
Gyöngyösön, 2012-ben Nagykanizsán,
2014-ben Orosházán. A nagykanizsai
részleg kicsit eltér a többitől. Ugyanis
az ottani ingatlan korábban autószalonként működött, ezért úgy döntöttek,

Hosszú távú fejlesztési koncepciója nyomán

új központot épített Ácson, az M1-es autópálya bábolnai
lehajtójánál az INVEST Gépkereskedelmi Kft. Az ünnepélyes
átadására szeptember 18-án került sor.
Komplex telephely
Nagy szükség volt a létesítményre,
mert kollégáik eddig két telephelyen
dolgoztak. Bábolnán volt az adminisztratív, Nagyigmándon a műszaki részleg. Folyamatosan ingázniuk kellett, a
kettéosztottság megnehezítette az információáramlást is. A zöldmezős beruházás keretében óriási erőfeszítéssel,
hat hónap alatt készült el az új központi telephely, melyhez nyolc hektár terület tartozik – szem előtt tartva a későbbi fejlesztések lehetőségét. Kiépítették
a közúthálózattól a bevezető utat, valamint a belső útrendszert. A kor kö-
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vetelményeinek megfelelő, 1400 négyzetméteres, kétszintes az épület, benne
és körülötte a kiszolgáló egységekkel
– irodákkal, bemutatótérrel, a gépátadó centrummal, a szervizműhellyel,
a központi alkatrészraktárral, oktatóhelyiséggel, a portaépülettel, a vevőszolgálattal, a parkolóval – mintegy 2,8
hektáron fekszik.
Az építés összköltsége közel 700
millió forint volt, melyhez a cég 149
millió forint vissza nem térítendő euróSzaxon Róbert
ügyvezető igazgató

Mezőgazdasági munkagépek, építőipari gépek - Invest Kft.
www.presztizs.com
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KERTÉSZETI PÁLYÁZAT KERETÉBEN BESZEREZHETŐ
GÉPEK VERHETETLEN ÁRON!

SIKERTÖRTÉNET

leszerződnek a Ford gyárral, és új szalont nyitnak a régi helyén. Elsősorban
a környékbeli vásárlók igényeit szolgálják ki, de mezőgazdasági kapcsolataikon keresztül az egész ország területére kiajánlják és szállítják a teljes Ford
márkakínálatot.

Kizárólagos hazai
forgalmazók
Az INVEST Gépkereskedelmi Kft. fő
üzleti tevékenysége a mezőgazdasági gépek nagykereskedelme. A CASE
IH márka magyarországi kizárólagos
disztribútora, melyet kiegészít különböző egyéb munkagépgyártók termékeinek, valamint a CASE építőipari
gépcsalád forgalmazásával. A gépértékesítés mellett a társaság életében egyre nagyobb hangsúlyt kapott és kap a
szervizelés, a garanciális és garanciaidőn túli javítás. A forgalmazott gépekhez a megfelelő alkatrészellátást
22 alkatrész-kiszállító autójuk biztosítja, 53 ezer terméket tartanak folyamatosan raktáron, évente több mint
136 ezer cikket szállítanak ki. A magas
színvonalú műszaki ellátást és szervizt
országos hálózatuk, 22 szakképzett
szerviztechnikusuk, 22 speciálisan felszerelt szervizautójuk garantálja.

Minőségi kiszolgálás,
rugalmasság
Sikertörténetüket leginkább az igazolja, hogy az induláskor még évi egymilliárdos forgalmat produkáltak. Jelenleg több mint nyolcvan munkatárssal
dolgoznak, és hatmilliárd forintos éves
forgalmú céggé nőtték ki magukat. Ma
már elmondhatják, hogy jelen vannak
az egész ország területén, a piacot maximálisan lefedik. Ahogy Szaxon Róbert
jelképesen jellemezte, tizenhárom évesen most fejezik be az általános iskolát,
és biztosan haladnak a középiskola felé!

QUANTUM V/N/F
75 - 105 Le
16 + 16 sebességes mechanikus sebességváltó mászófokozattal
TLT: 540/540E/1000 rpm
Légkondicionált kezelőfülke, légrugós kezelőülés
A CASE IH márka kizárólagos hazai forgalmazói - CASE IH erőgép
köszöntötte a telephelyátadóra érkezőket is
Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta,
hogy jó kapcsolatkialakításra, minőségi
kiszolgálásra, szolgáltatásnyújtásra, és
közös, rugalmas problémamegoldásra
törekszenek partnereikkel. Gépeladásaik száma éves szinten közel 400 darab. Árbevételük felét a CASE IH gépek
– traktorok, kombájnok, bálázók, teleszkópos rakodók, betakarítógépek – értékesítése teszi ki. Második helyen az
alkatrész-árusítás áll, utána a munkagépek, haszonjárművek következnek, míg
a szerviztevékenység négy százalékos
szeletet képvisel. Vevőszolgálatuk koordinációs és adminisztratív tevékenységeket végez. Irányítja a folyamatos belső
képzést, szervezi a gépkezelők szakmai
továbbképzését, biztosítja a műszaki információkat, valamint diagnosztikai és
javítási feladatokat is ellát.

Tesztvezetés,
önjáró traktor,
ökörsütés,
szórakoztató
műsor

FARMALL A

Az INVEST Gépkereskedelmi Kft.
2002-es indulásakor a folyamatos fejlődés volt az egyik alapvető cél, melyet a jövőre vonatkozóan kitűztek.
Ennek megvalósítása napjainkban is
töretlen.
Az ünnepélyes megnyitó alkalmával a résztvevők a szakmai előadásokból megismerhették a legújabb erő- és
munkagépeket, bepillanthattak a terménykereskedelem jelenlegi helyzetébe, gyakorlati bemutatókon vehettek
részt. Kipróbálhatták a traktorokat,
a Ford autók tesztvezetését, beülhettek az önjáró traktorba, melyet GPS
vezérelt.
A szakmai programokon túl az
ünnepi eseményen könnyedebb szórakoztató programokat is kínáltak a
vendéglátók. Akinek kedve tartotta,
a kissátorban válogathatott a kísérő
programok közül. Koradélután egy
ökröt húztak nyársra, melyet a résztvevők vacsorára fogyasztottak el.
Az ünnepi hangulatot fokozta Péter
Szabó Szilvia énekesnő, Dombóvári István stand-up comedy előadó,
Lagzi Lajcsi és zenekarának műsora.
A tombolasorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára.

Szakma és szórakozás - ezek várták a megnyitóra érkező vendégeket
(X)
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85 - 115 Le
12 + 12 sebességes mechanikus sebességváltó
TLT: 540/1000 rpm
Légkondicionált kezelőfülke, légrugós kezelőülés

FARMALL U
95 - 115 Le
24 + 24 sebességes HI-LO váltó + PowerShuttle
TLT: 540/540E/1000 rpm
Légkondicionált kezelőfülke, légrugós kezelőülés

FARMALL U PRO

95 - 115 Le
32 x 32 sebességes PowerShift váltó
(4 tartományon belül 4 fokozat mechanikus előválasztóval)
540/540E/1000/1000E U/min
Légkondicionált kezelőfülke, légrugós kezelőülés

Szollinger János · janos.szollinger@investkft.hu · 06 30 552 0239
A hirdetésben szereplő fotók illusztrációk. A gépek műszaki kivitelét érintő részletek tekintetében a dokumentum
szövege az irányadó! A fenti hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

