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A szokásos tavaszi házi vásár a jubileum
jegyében telt. Ez évben ünnepli 80 éves
fennállását a német ANDREAS STIHL
AG & Co. KG cég, mely évforduló egy-
beesik a magyarországi leányvállalat, az
ANDREAS STIHL Kereskedelmi Kft ala-
kulásának 15 éves évfordulójával..

Sokszor jártam már a cég biatorbágyi
központjában, de mindig jólesõ érzés-
sel lépek be a fõkapun. A patyolat tisz-
taság, a katonás rend, az alkalmazottak
udvariassága fogad. 

A vásár idején megnyílnak a belsõ aj-

tók is a látogatók elõtt, és bepillantha-
tunk az igazgatói szobától az elõadóter-
men keresztül a nagy, csarnokszerû
raktárba is, ahol a választék gazdagsá-
gából kapunk ízelítõt.  A magas polco-
kon a cég biztonságát sugározza a
különbözõ gépek, alkarrészek, védõ-
eszközök sokasága. 

Ilyenkor az udvaron is felsorakoznak a
különféle kerti traktorok, fûnyírók, motor-
fûrészek, egyszóval mindaz, amit a cég
STIHL és VIKING márkanéven forgalmaz.

Az elõadóteremben védõfelszerelések

sokasága jelzi, hogy a STIHL semmit sem
bíz a véletlenre. Értelemszerûen az erdé-
szeti munkáknál alkalmazott munkaesz-
közök uralják a választékot. 

És ha már vásár, hát lássa az a látoga-
tó, hogy hogyan is mûködnek ezek a –
mondhatni – precíziós gépek. A mun-
katársak boszorkányos ügyességgel ke-
zelik a motorfûrészt, élezik a láncot,
vagy vezetik a formás, tetszetõs kis ker-
ti fûnyíró traktorokat.

Azon meg nem lehet csodálkozni,
hogy mindig akad potyautas, még ha öt
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éven aluli is az illetõ.  Az ismerkedést a
STIHL-lel nem lehet elég korán kezdeni.

Az idén kilátogatók egy új áruválasz-
tékkal is megismerkedhettek. Bemutat-
kozott a STIHL TIMBERSPORT kollek-
ció, „Minõségi ruházat a természetben”
jelszóval.

A sátor alkotta pavilonban ennek
megfelelõen mindig lehetett látni
érdeklõdõket. Nemcsak a látogatók fag-
gatták a szakavatott alkalmazottat, ha-
nem az ország minden részébõl össze-
sereglett kereskedõk is ismerkedhettek

a termékekkel, adhatták le megrendelé-
seiket. Túradzsekikre, pólókra, túra-
nadrágokra, ingekre, túracipõkre, sap-
kákra, hátizsákokra és egyéb túrakellé-
kekre, hölgyeknek, férfiaknak, gyerme-
keknek valóra egyaránt. Ezek a termé-
kek kiváló minõségû alapanyagokból –
a legapróbb részletekre is figyelve – tö-
kéletes kidolgozással kerülnek az el-
adók pocára, és természetesen a legszi-
gorúbb minõségi követelményeknek is
megfelelnek. Mint megtudtam, a TIM-
BERSPORT termékeket fokozatosan ve-

zetik be Magyarországon, és elsõsorban
a meglévõ STIHL szakkereskedések
forgalmazzák.

A látogatók – ha megéheztek – a lát-
ványtól jóllakottan az ebédlõsátorban
ingyenesen ehettek, ihattak kedvükre.

A rendezvény minden bizonnyal el-
érte célját, mert erõsítette az ember és a
termékek közötti kapcsolatot. Immár a
hagyománnyá vált rendezvényt a STIHL
Kft a jövõ évben is megrendezi. Már
csak tizenegy hónapot kell várni.
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