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Immár hagyomány a STIHL Kft.-nél,
hogy évente megrendezi termékbemu-
tatóját. Noha a külsõségek alapján a
nagyközönség számára is minden
igényt kielégítenének a látottak, az ese-
ményre valójában a cég 78 márkakeres-
kedésében és a 280 értékesítési helyen
a STIHL és a VIKING termékeivel fog-
lalkozók kaptak meghívást. Mint Bakon
Gábor igazgató elmondta, a rendez-
vény legfõbb célja a belsõ kapcsolatok
javítása, az áruismeret fokozása. „Nyílt
nap a bolti eladóknak, ahol megismer-
hetik a magyarországi képviselet köz-
pontját, az ott dolgozókat, hogy amikor
telefonon jelentkeznek bármely problé-
mával, ismerõsként beszéljenek az ügy-
intézõvel, és maguk elõtt lássák a raktá-
runkban lévõ árukészletet, mely az
utóbbi idõben 1600 palettával (raklap)
bõvült. Megismerkedhetnek azokkal az
árucikkekkel, amelyeket az õ boltjuk
eddig nem árult. Elõadásokat tartunk,
ahol a szakavatott kollégák hívják fel a
figyelmet azokra a szempontokra, me-
lyek alapján egy terméket be kell mu-
tatni a vevõnek, különös tekintettel an-
nak elõnyeire, nem elhallgatva esetle-
ges gyengeségeit. Mivel termékeink
nem tartoznak az alacsony árfekvésûek
közé, fel kell hívnunk leendõ partnere-
ink figyelmét a folyamatos és biztonsá-
gos alkatrészellátásra, a megbízható, és
az ország egészét lefedõ szervizhálózat-
ra.” – mondta Bakon Gábor. Példaként
hozta fel, hogy a Távol-Keletrõl beho-
zott gyenge minõségû gépek meghibá-
sodásakor a STIHL-szervizeket keresték
fel bajaikkal a vásárlók, s végül meg-
gyõzõdtek arról, hogy jobban jártak
volna, ha biztos szervizû és alkatrész-
utánpótlású terméket vásárolnak. Fel-
hívják a kereskedõk figyelmét, hogy
csak olyasmit ígérjenek a vevõknek,
amit teljesíteni is tudnak.

Nagyon fontos – folytatta az erdõ-
mérnök igazgató –, hogy családias lég-
kör alakuljon ki a cégnél, minden vi-
szonylatban. A cég és a kereskedõk, va-
lamint a kereskedõknél egymás között
is. Az irodákat és a központi épület
helységeit is vevõbarát-szemlélettel ala-
kítják át. A bemutató területén nézelõd-
ve egy négyéves formájú fiúcskán akadt
meg a szemem. Egy mini motorfûrészt
berregtetett. Mint kiderült, a gépet
ugyanolyan mozdulatokkal kell indíta-
ni, mint az igazit. Hiába a STIHL semmit
nem bíz a véletlenre. 
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