MARKA GTV
MARKA HÖGERT TECHNIK JEST OBECNA NA
RYNKU POLSKIM OD 2015 R. WYŁĄCZNE PRAWO DYSRYBUCJI MARKI POSIADA FIRMA GTV,
KTÓRA JEST MIĘDZYNARODOWYM PRODUCENTEM AKCESORIÓW MEBLOWYCH, SYSTEMÓW
PRZESUWNYCH I OŚWIETLENIA LED.

GTV to polska firma, która od ponad 20 lat dostarcza produkty wysokiej jakości, projektowane zgodnie z najnowszymi trendami w designie. Od czego się zaczęło? Od importu prostych mechanizmów do zegarów. Rok po roku oferta
firmy rozszerzała się o niszowe w tamtym czasie na rynku akcesoria meblowe oraz oświetlenie LED.
Dziś GTV działa na 50 rynkach w Azji, Europie, Ameryce i Afryce, posiada swoje spółki w Brazylii, Chorwacji, Rosji,
Czechach i Hiszpanii. Oferta spółki to blisko 12 000 produktów.
Nowoczesne i w pełni zinformatyzowane centrum technologiczno-logistyczne GTV to dwa magazyny o łącznej
powierzchni 37 000 m² z wydzielonymi składami celnymi, mieszące 46 000 europalet.
W 2015 r. oferta została rozszerzona o asortyment narzędzi ręcznych dla stolarzy i elektryków oraz akcesoria BHP.
To były początki marki Högert Technik, która obecnie oferuje narzędzia profesjonalistom niemalże z każdej branży.
Należymy do firmy z tradycją, o globalnym zasięgu, która prężnie rozwija się na rynkach zagranicznych.

NOWOCZESNA MARKA
NARZĘDZI RĘCZNYCH
I ARTYKUŁÓW BHP
GRUPA DOCELOWA

Dostarczamy wartościowe rozwiązania, łącząc trwałość
i funkcjonalność. Nasze produkty powstają z myślą
o wymagających użytkownikach i intensywnej eksploatacji.

Oferta marki Högert Technik skierowana jest do profesjonalistów, osób zawodowo używających narzędzi ręcznych
w swojej codziennej pracy. W szczególności nasze narzędzia usprawnią pracę stolarzom, mechanikom, hydraulikom,
elektrykom, instalatorom, pracownikom budowlanym, rolnikom, czy rzemieślnikom. Asortyment dedykujemy małym
i średnim firmom remontowo-budowlanym, warsztatom
i serwisom samochodowym, firmom elektrycznym.

DYSTRYBUCJA

RYNEK TRADYCYJNY –
SKLEPY
NARZĘDZIOWE,
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RYNEK NOWOCZESNY –
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MAJSTER

HURTOWNIE
NARZĘDZIOWE
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SATYSFAKCJA
KLIENTÓW
ZADOWOLONY KLIENT
TO DLA NAS PRIORYTET.
Gwarantujemy:
 Pomoc przy wyborze asortymentu;
 Szybką realizację zleceń;
 Sprawną logistykę;
 Pełne wsparcie marketingowe.

WYDŁUŻONA
GWARANCJA
INTEGRACJA IDEI PRODUKTU
Z JEGO ZASTOSOWANIEM
TO WYZWANIE, KTÓRE PODEJMUJĄ
NASI INŻYNIEROWIE, PROJEKTUJĄC
KAŻDY DETAL NARZĘDZI.
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Zapewniamy 25-letnią lub dożywotnią
gwarancję wybranych zestawów narzędziowych i produktów Högert Technik. Gwarancja obowiązuje na terenie
Unii Europejskiej i obejmuje wady
produkcyjne i materiałowe ujawnione
w okresie trwania gwarancji.
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SERWIS
ZAPEWNIAMY WSPARCIE ZE STRONY
DOŚWIADCZONYCH
SPECJALISTÓW
NA KAŻDYM ETAPIE UŻYTKOWANIA
NASZYCH PRODUKTÓW.
Wiedza i pasja naszych technologów to
gwarancja zaangażowania na najwyższym poziomie.

KONTROLA
JAKOŚCI
PRODUKTY HÖGERT TECHNIK SPEŁNIAJĄ NAJWAŻNIEJSZE NORMY JAKOŚCIOWE:

Jakość jest nadrzędną wartością naszej marki. Nasze produkty przechodzą
przez szereg testów i kontroli zewnętrznych, zanim trafią do sprzedaży.
Nieustannie szukamy nowych rozwiązań ułatwiających pracę użytkownikom
narzędzi - podnosząc poprzeczkę sobie, jak i konkurencji.

KATEGORIE
PRODUKTOWE
OBECNIE OFERTA OBEJMUJE
NARZĘDZIA W 12-STU RÓŻNYCH
KATEGORIACH.

Portfolio marki jest z roku na rok
nieustannie poszerzane. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku
i naszych klientów, szczególny
nacisk kładziemy na rozwój kategorii narzędzi motoryzacyjnych,
elektronarzędzi oraz systemów
przechowywania.

NARZĘDZIA MECHANICZNE

Najszersza grupa produktów w naszej ofercie, obejmująca grzechotki, klucze, wkrętaki, szczypce i wiele innych.
Uniwersalne, precyzyjne i wytrzymałe narzędzia.

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE
Niezawodne i kompaktowe. Niezbędne narzędzia w każdym warsztacie, sprostają wielu wymagającym zadaniom.
W tej grupie znajdziemy m.in. szlifierki, wiertarki, grzechotki czy klucze pneumatyczne.

NARZĘDZIA MOTORYZACYJNE
Wykonane z wysokiej jakości stali, trwałe, odporne na odkształcenia. Asortyment narzędzi motoryzacyjnych obejmuje
m. in. ściągacze i klucze specjalne oraz mierniki diagnostyczne.

NARZĘDZIA WARSZTATOWE

Narzędzia i akcesoria stanowiące niezbędne wyposażenie każdego warsztatu i serwisu. Niezawodne w każdych warunkach.
W tej kategorii znajdują się m. in. podnośniki i podstawki, uchwyty magnetyczne czy oświetlenie warsztatowe.

NARZĘDZIA DLA ELEKTRYKÓW
Wygoda, jakość i bezpieczeństwo to główne cechy, które charakteryzują narzędzia z tej kategorii. Obejmuje ona precyzyjne
mierniki, przedłużacze szczypce i ściągacze izolacji.

NARZĘDZIA DLA HYDRAUIKÓW
Dostosowane do potrzeb i poprawiające jakość pracy każdego hydraulika. Zapewniające komfort i niezbędne w każdej pracy
obcinaki do rur, gwintownice, klucze do rur, a także palniki.

NARZĘDZIA BUDOWLANE
Zaprojektowane, aby optymalizować prace budowalne, często prowadzone w trudnych warunkach.
Poręczne, wygodne w eksploatacji młotki, piły, nożyce, dłuta, ściski, łomy i siekiery.

NARZĘDZIA POMIAROWE
Nowe rozwiązania zastosowane w naszych miarach, taśmach, poziomnicach i dalmierzach zwiększają szybkość
i komfort pracy, zwłaszcza tam gdzie liczy się precyzja.

NARZĘDZIA TNĄCE
Gwarancja długotrwałości dzięki wykonaniu z wysokiej jakości stali. Wykorzystywane w większości prac remontowych i wykończeniowych. W asortymencie znajdują się m.in. wiertła, tarcze, piły czy noże.

NARZĘDZIA DO ŁĄCZENIA
Niezawodne w każdych warunkach, gwarantują komfort długotrwałej pracy. Wśród narzędzi łączących znajdują się nitownice,
zszywacze, pistolety do kleju.

ELEKTRONARZĘDZIA
Spełniają najwyższe wymagania. Precyzyjne oraz wytrzymałe. Gwarantują profesjonalny rezultat pracy. Do tej grupy należą opalarki
i szlifierki.

PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI
Asortyment, który ułatwia przechowywanie narzędzi i utrzymanie porządku w miejscu pracy, czyli szafki, skrzynki narzędziowe,
organizery. Intuicyjnie zaprojektowane, aby sprzyjać ergonomii pracy.

ODZIEŻ, OBUWIE, AKCESORIA BHP
KOLEKCJE UBRAŃ I AKCESORIÓW HÖGERT WORKWEAR
to wzajemnie uzupełniające się produkty, które są niezbędne do prawidłowej ochrony ciała. Asortyment ten kierowany jest
do osób, które od odzieży wymagają komfortu oraz skutecznej ochrony organizmu w każdych warunkach. W ofercie znajdują się
komplety ochronne – letnie, zimowe, ostrzegawcze i specjalistyczne, a także buty i akcesoria m.in. czapki, kominy, rękawice, skarpety.

WSPARCIE
MARKETINGOWE
ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE PROMOCJE,
PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE, SZKOLENIA.
Na każdym etapie współpracy dostarczamy
naszym Dystrybutorom niezbędnych narzędzi
wspierających sprzedaż i ekspozycję produktu:
regały;
ekspozytory;
materiały drukowane i POS.
Współpracujemy z Dystrybutorami
również indywidualnie, według potencjału
i zapotrzebowania Klienta, oferując branding na:
witrynach;
elewacjach;
autach;
flagach;
bilbordach.
Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły
naszych Partnerów Biznesowych.

Prowadzimy szerokie działania promocyjne wspólnie z dystrybutorami: dni otwarte, pikniki, szkolenia, prezentacje specjalne.
Do dyspozycji naszych Dystrybutorów mamy również rozbudowany Dział Sprzedaży, który zawsze służy wsparciem.
Kompleksowa oferta marki prezentowana jest w czytelnym i przejrzystym katalogu, dostępnym w formie drukowanej,
jak i interaktywnej na stronie www.hoegert.com.

DEMO-CAR
MOBILNY SHOWROOM
SETKI KILOMETRÓW PO POLSKICH
I EUROPEJSKICH DROGACH,
150 EVENTÓW ROCZNIE.
Multifunkcyjna platforma marki zapewnia bezpłatne
prezentacje i szkolenia z oferty narzędzi Högert Technik.
Pokazy;
Testy produktowe;
Porady;
Konkursy z nagrodami.

B2B platform

PLATFORMA B2B
DLA DYSTRYBUTORÓW
Zapewnia szybkie i intuicyjne zakupy oraz pełny dostęp do oferty produktowej 24h/ dobę,
7 dni w tygodniu, bez ograniczeń geograficznych.
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Poprzez platformę B2B zapewniamy dostęp do:
aktualnych cen i stanów magazynowych;
zdjęć produktowych, kart katalogowych i szczegółowej informacji o produktach;
statusu realizacji zamówień oraz dokumentów handlowych.

API – ZAUTOMATYZOWANA
WYMIANA DANYCH
W celu usprawnienia pracy naszym partnerom biznesowym zapewniamy integrację
sklepów i stron internetowych z centralną bazą danych produktów Högert Technik.
Umożliwia to:
aktualizację cen oraz stanów magazynowych w czasie rzeczywistym;
dostęp do danych, zdjęć i kart katalogowych produktów;
wsparcie działu IT i programistów Högert Technik.

SOCIAL MEDIA
BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!
Nasza aktywność na platformach Facebook i YouTube to bieżące informacje z życia marki,
jak również o nowościach produktowych oraz porady i prezentacje wybranych produktów z oferty.

10 000 followersów
1 400 subskrybentów

INFLUENCER
MARKETING
INFLUENCER MARKETING I MARKETING SPORTOWY

Pracujemy nad tym, aby marka Högert Technik była rozpoznawalna na rynku krajowym, jak i poza jego granicami
m. in. współpracując z influencerami, czy sponsorując rozgrywki sportowe. Do tej pory angażowaliśmy takich
ambasadorów marki jak:
Darek „Stolarz”, najbardziej znany stolarz w Polsce;
Paweł Trela, licencjonowany drifter i kierowca rajdowy.
A także sponsorowaliśmy i wspieraliśmy takie wydarzenia jak:
turnieje Speedway Euro Championship i mecze Żużlowej Reprezentacji Polski;
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn;
rozgrywki polskich drużyn piłki ręcznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA
OD POCZĄTKU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI DOSTRZEGAMY KONIECZNOŚĆ PROMOCJI ZAWODÓW TECHNICZNYCH ORAZ WSPIERANIA LOKALNYCH ORGANIZACJI.
Angażujemy się w wydarzenia, które promują szkoły profilowane oraz informują
o rynku pracy dla branż wyspecjalizowanych. Wspieramy czołowe ogólnopolskie
konkursy dla młodych techników technologii drewna i stolarzy:
„Wyczarowane z Drewna”,
„Sprawny w zawodzie” oraz liczne targi edukacyjne.
Wspieramy organizacje działające na rzecz społeczeństwa, takie jak Ochotnicza
Straż Pożarna, dostarczając narzędzia, które ułatwiają im codzienne funkcjonowanie.

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin,
Niemcy

Dystrybucja: GTV Poland sp. z o.o., sp k.
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska
www.hoegert.com

