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Od kilku lat nieustannie słyszymy o postępującej globalizacji gospodarki. Zmiany stały się odczuwalne
nie tylko w zakresie koncentracji branży opon, części do samochodów, ale także w zakresie dystrybucji w obrębie każdego kontynentu (o ile nie globalnie), zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej. W tym kontekście
naszą ambicją staje się włączenie Point S do grona marek sieci globalych co wydaje się być jeszcze bardziej
aktualne i możliwe do osiągnięcia.
Globalna ekspansja naszej sieci, która rośnie z roku na rok, jest kluczem do naszej niezależności, stanowiącej istotną wartość podzielaną przez wszystkich członków Point S w 30 krajach. Wartość ta połączyła nas z
naszymi kanadyjskimi i amerykańskimi partnerami, którzy zdecydowali się wprowadzić naszą markę na swoje
rynki, o czym będą mogli Państwo przeczytać w dalszej części naszego czasopisma. Nasze zobowiązanie
do utrzymania niezależności nabywczej od konkurencji i od zrzeszonych we współpracy dostawców również
zbliżyła nas do innego światowego niezależnego gracza, grupy Mobivia, z którą stworzyliśmy globalny sojusz
nabywczy oraz skonsolidowaliśmy nasze zakupy opon oraz części do samochodów. Globalny wymiar naszej
sieci stanowi również wsparcie dla rozwoju oferty naszych marek własnych, które wzmacniają lojalność klientów i przynoszą naszym członkom wysoką marżę detaliczną. Członkowie Point S z Finlandii zrozumieli to i w
pełni wykorzystują potencjał biznesowy opon Point S.
W tym roku Point S obchodzi 45. urodziny! Trwałość naszej marki opiera się na naszej zdolności przewidywania i dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu przyświecających
nam wartości zawodowych i czysto ludzkich. Mogą być Państwo pewni, że będziemy dalej działać w tym kierunku, dostosowując się do zmian zachodzących na rynku. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo obdarzają
Point S. Życzymy przyjemnej lektury!
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NIEKTÓRE INFORMACJE
• Stolica: Ottawa.
• Powierzchnia: 9 984 670 km2.
• Liczba mieszkańców (2015 r.): 35,7 mln.
• Średni miesięczny dochód brutto
na mieszkańca: 4 307 $ (2014 statystyki Banku
Światowego).
• Liczba samochodów osobowych na 1000
mieszkańców: 665 w 2015 r.
• Liczba zarejestrowanych pojazdów na
drogach (w 2014 r.): 32,57 mln, z czego
23,5 mln to samochody osobowe.
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Montreal, Quebec

KRAJ Z BLISKA

PRZEGLĄD I PERSPEKTYWY

KANADYJSKI
RYNEK OPON
Mimo że powierzchnia Kanady
jest podobna do powierzchni
Stanów Zjednoczonych,
liczba mieszkańców jest
prawie dziesięciokrotnie
niższa. Współczynnik ten
odnosi się również do rynku
opon. Podczas gdy Stany
Zjednoczone posiadają rynek
liczący 250 milionów opon,
biorąc pod uwagę wszystkie
ich rodzaje rynek kanadyjski
odpowiada za nieco powyżej
21 milionów opon. Mimo że
Kanada blednie w porównaniu
do swojego potężnego
sąsiada, to wciąż pozostaje
głównym rynkiem dla
producentów i dystrybutorów
opon w Ameryce Północnej,
zwłaszcza, że opony zimowe
stanowią znaczną część
wszystkich sprzedawanych
opon w prowincji Quebec.

FLOTA SAMOCHODOWA W KANADZIE
Pod koniec 2015 roku po drogach kanadyjskich będzie jeździć
około 24 mln pojazdów osobowych. Liczba ta prawdopodobnie
wzrośnie w nadchodzących latach, ponieważ przemysł motoryzacyjny
radzi sobie dość dobrze w tej części świata, odnotowując co rocznie
5% tempo wzrostu sprzedaży. Z uwagi na warunki demograficzne i
geograficzne Kanady, liczba samochodów jest rozmieszczona nierównomiernie na terenie całego kraju i koncentruje się głównie w
czterech prowincjach (z 10): w Kolumbii Brytyjskiej (Vancouver), w Ontario (Toronto), w prowincji Quebec (Montreal) i w prowincji Alberta
(Edmonton).
Średni wiek ﬂoty samochodowej wynosi 9,2 lat i różni się znacznie w
zależności od prowincji. Nowa Fundlandia ma najnowszą ﬂotę samochodową liczącą 8,3 lat, podczas gdy Saskatchewan ma najstarszą
ﬂotę (12 lat). Flota samochodowa w prowincji Quebec jest jedną z
najnowszych, przy średniej wieku 8,6 lat.
Nic dziwnego, że Wielka Trójka z Detroit (Ford, Chrysler i General
Motors) posiada największy udział w rynku, z modelami takimi jak
Ford F-Series czy Ram Pickup. Sprzedaż samochodów typu pick-up
czy pojazdów osobowych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat,
gwarantując wspomnianej grupie 50% udział w rynku. Tuż za Wielką
Trójką plasują się producenci samochodów z Azji z takimi markami
jak: Honda (z modelem Civic), Hyundai (Elantra), Toyota (Corolla)
czy Nissan. Wiodącym europejskim producentem samochodów jest
oczywiście Volkswagen, zostawiając daleko w tyle trzech producentów: Mercedesa, BMW i Audi. Warto zauważyć, że sektor samochodów luksusowych również ma się świetnie, przy udziale w rynku na
poziomie między 8 a 14% w 4 prowincjach o najwyższej liczbie samochodów.
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RYNEK OPON, POZWOLENIE
Na kanadyjskim rynku opon, dwóch producentów wyraźnie plasuje się w czołówce:
firma Michelin z markami: Michelin, BFGoodrich oraz Uniroyal (na którego dystrybucję w Europie posiada Continental) - z udziałem w rynku na poziomie 21% oraz firma
Goodyear z markami: Goodyear, Dunlop oraz Kelly, z udziałem w rynku na poziomie
ponad 15%. Tuż za nimi znajdziemy Motomaster (blisko 12% rynku), markę własną w
posiadaniu Canadian Tire i wyprodukowaną przez Hankook & Cooper oraz Bridgestone/Firestone (11,5%); Hankook posiada około 6% udziału w rynku, a Continental i Toyo
około 4%.
Z sześcioma fabrykami opon (trzema należącymi do firmy Michelin, dwoma do Goodyear
i jedną do Bridgestone) oraz mocami produkcyjnymi na poziomie ponad 20 milionów
sztuk, Kanada jest drugim co do wielkości eksporterem opon do samochodów osobowych do Stanów Zjednoczonych. Kanada eksportuje do Stanów Zjednoczonych trzy razy
mniej opon niż Chiny, które są głównym dostawcą opon na rynek kanadyjski (eksportując
ponad 60 milionów opon rocznie).

Pneus National Cunard, Quebec

Najpopularniejsze rozmiary opon, odzwierciedlają profil floty samochodowej:
235/50 R18, 215/70 R15 czy 235/70 R16 dla samochodów typu pick-up oraz pojazdów
osobowych. „Klasyczne” rozmiary opon do samochodów osobowych są tu również popularne, konsekwentnie zastosowanie znajdują takie rozmiary jak: 195/65 R15, 205/55 R16
czy 175/65 R15. Opony o tych wymiarach sprzedają się najlepiej w prowincji Quebec.
Ważne jest, aby pamiętać, że Quebec jest jedyną kanadyjską prowincją, która w 2014
roku wprowadziła obowiązek stosowania opon zimowych (symbol przedstawiający trzy szczyty górskie oraz płatek śniegu) lub opon z kolcami, obowiązujący pomiędzy
15 grudnia a 15 marca. W pozostałych prowincjach kierowcy kanadyjscy zazwyczaj używają całorocznych opon, które są również często stosowane w Stanach Zjednoczonych.

DYSTRYBUTORZY OPON W KANADZIE

Pneus Ratté, Quebec

W segmencie sprzedaży detalicznej, jedynym i prawdziwym graczem na rynku kanadyjskim jest wyżej wymieniona firma Canadian Tire. Spółka ta, notowana na giełdzie, będąca głównie w posiadaniu funduszy finansowych, posiada blisko 500 placówek i oferuje
szeroką gamę produktów i usług w swoich placówkach, od usług motoryzacyjnych po
narzędzia i sprzęt gospodarstwa domowego.
Innym kluczowym graczem jest firma Kal Tire posiadająca 250 placówek i obsługująca
głównie zachodnią Kanadę. Ta niezależna firma rodzinna zatrudnia ponad 5000 pracowników. Jest to jeden z głównych dystrybutorów opon typu OTR na całym świecie i główny
podmiot zajmujący się bieżnikowaniem opon do samochodów ciężarowych.
Firma Fountain Tire, która działa w tych samych prowincjach, jest także jednym z głównych graczy na kanadyjskim rynku opon. Firma posiada 150 placówek i skupia się głównie na markach firmy Goodyear.
Następne miejsce zajmują dystrybutorzy, którzy są albo wyłącznie hurtowniami albo
prowadzą również działalność detaliczną, tacy jak Atlas Tire, Tire Discounter Group itp.
Należy zauważyć, że największym amerykańskim hurtownikiem jest firma ATD (American
Tire Distributors, z potencjałem przekraczającym 30 milionów opon), która używała bardzo agresywnej strategii rynkowej, wykupując wszystkich kluczowych hurtowników.
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PYTANIA DO
W ramach niezależnej sieci sprzedawców detalicznych istnieje również
firma OK Tire (lub OK Pneu w prowincji Quebec), posiadająca 250 placówek, bardzo aktywna w zachodniej części kraju i posiadająca kilkadziesiąt ośrodków we francuskojęzycznej części Kanady.
Quebec jest oddzielnym rynkiem w Kanadzie. Poza Canadian Tire, inni
główni gracze z zachodniej części kraju walczą o wejście i zaistnienie
na rynek Quebecu co ma miejsce ze względów kulturowych i logistycznych. To na tym tle Unimax i jego sztandarowy produkt – Unipneu – stał
się kluczowym graczem zarówno w tej prowincji jak i poza nią...

BRUNO LECLAIR,

PREZESA I DYREKTORA GENERALNEGO FIRMY UNIMAX

OD UNIMAXU DO POINT S KANADA
Unimax, firma z siedzibą w Boucherville na przedmieściach Montrealu,
została założona w 1979 roku w wyniku połączenia dwóch podmiotów:
Unipneu i MaxiPneu. Pozostaje w posiadaniu 70 członków/akcjonariuszy i posiada 4 magazyny: magazyn główny w Boucherville o pojemności magazynowej na poziomie 500 000 opon (40 000 m²) i 3 magazyny uzupełniające w prowincjach atlantyckich: w Halifaxie, Moncton i
St John’s.
Unipneu, główna marka Unimaxa (ponad 130 placówek), jest obecna we wszystkich strategicznych obszarach Quebecu i prowincjach
atlantyckich, a także w części Ontario. Sieć obejmuje również 500 dodatkowych punktów w ramach poszczególnych pomniejszych marek:
Mega Pneu, Prestige, itp. Unimax idealnie pokrywa całą prowincję
Quebec i ma w swoim potencjale 40% rynku lokalnego poprzez sieć
sklepów detalicznych i hurtowni.
W 2012 roku firma zdecydowała się dołączyć do globalnej sieci - firmy
Point S wiedząc, że połączenie sił z potężną siecią jest niezbędne do
konkurowania z nowymi graczami na rynku ale także w celu wzmocnienia strategii sprzedaży detalicznej. Zarząd i Rada Nadzorcza Unimax postanowili połączyć się z siecią, która podziela te same wartości i tę samą filozofię. Z marką Point S mogą dalej rozwijać swoją sieć,
przesyconą w Quebecu siecią sklepów Unipneu, rozprzestrzeniając
zasięg na cały kraj, używając mniej francusko-brzmiącej nazwy.
Strategiczna decyzja o połączeniu sił z firmą Point S nabrała nowego wymiaru w maju 2015 roku, gdy zarząd Unimax ogłosił podczas
dorocznej konferencji w Montrealu, że wszystkie serwisy staną się
serwisami Point S. Do tej pory przebrendowano 125 punktów.
Ostatecznie około 300 punktów serwisowych powinno przyjąć
nazwę Point S zarówno w prowincji Quebek jak i w prowincjach
atlantyckich oraz w prowincji Ontario. Prace zmierzające do ulepszenia punktów i wypromowania marki Point S już trwają. Wkrótce
podbój kanadyjskiego zachodu zacznie się na dobre; powstaje
synergia z siecią Tire Factory (Point S w Stanach Zjednoczonych)
za którą odpowiada Point S North America.

POINT S DEVELOPMENT (PSD): JAKIE POWODY LEŻAŁY
U PODSTAW PANA DECYZJI O ZMIANIE STRATEGII I
PRZEJŚCIU DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ?
Od dawna szukaliśmy możliwości poczynienia realnego
kroku w kierunku sprzedaży detalicznej poszukując silnego
zaplecze gospodarczego, dającego gwarancję uzyskania
natychmiastowego uznania na całym świecie. Dla nas firma
Point S była logicznym wyborem, ponieważ zapewniała
współpracę z siecią niezależnych dealerów kierujących się tymi
samymi wartościami stawiając czoła tym samym wyzwaniom.
PSD: NIE UJAWNIAJĄC ŻADNYCH TAJEMNIC, JAKIE SĄ
PANA PLANY NA URUCHOMIENIE I PROMOCJĘ POINT S
NA NADCHODZĄCE MIESIĄCE?
Zamierzamy jak najszybciej zaktualizować jak najwięcej
punktów aby funkcjonowały już pod nowym logo. Rzeczywiście
staramy się wykorzystać okazję, aby odnowić serwisy, które
tego potrzebują. Jesienią uruchomiliśmy bardzo dużą
kampanię reklamową, która obejmuje telewizję, billboardy,
Internet i radio; ma ona budżet trzykrotnie wyższy niż zwykle
przeznaczamy na takie kampanie.
PSD: JAKA JEST PANA WIZJA POINT S W AMERYCE
PÓŁNOCNEJ? JAKIE SYNERGIE CHCIAŁBY PAN STWORZYĆ
POPRZEZ SIEĆ POINT S W STANACH ZJEDNOCZONYCH?
Jak wiadomo, nasz wolumen sprzedaży – biorąc wszystkie
kwestie pod uwagę – jest bardzo niewielki w skali globalnej.
Istotne, a nawet kluczowe, jest dla nas zatem zawarcie sojuszy
z sąsiadami na południu, aby zachować nasze marże poprzez
skuteczne negocjacje. Nasi dostawcy działają w skali globalnej
i nie możemy po prostu pozostać lokalną firmą o podejściu
ograniczonym do regionu!
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CZŁOWIEK Z BLISKA

ERIC GILL

PREZES TIRE FACTORY

WSZYSCY ONI
ZARAZILI MNIE
ENTUZJAZMEM
W RAMACH
WSPÓŁPRACY Z
SIECIĄ POINT S

DUŻA
RODZINA
POINT S
POINT S DEVELOPMENT (PSD): CZY MOŻE PAN
PRZEDSTAWIĆ SIEBIE I SWOJĄ FIRMĘ?
Nazywam się Eric Gill i mieszkam w stanie Oregon na
zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Mam
wspaniałą rodzinę: żonę Kim i trzech synów: Rileya (14
lat), Cartera (13 lat) i Dylana (10 lat). Mamy też dwa psy,
dzięki temu nigdy nie jest nudno wokół domu.
Za dnia prowadzę trzynaście punktów serwisowych i
jestem prezesem zarządu firmy Tire Factory, będącej
obecnie częścią Point S North America. Wieczorem
zaś pełnię rolę trenera koszykówki dla moich synów.
Poza sezonem uwielbiam jeździć na rowerze, nartach
i pływać łodzią.
Nasza rodzina spędza większość lata w naszym domku
nad jeziorem w Północnym Wisconsin.
Idealny dzień dla mnie to taki, w którym mogę pojeździć z moją rodziną i przyjaciółmi na nartach finalnie
siadając do obfitej kolacji.
PSD: JEST PAN PREZESEM ZARZĄDU FIRMY TIRE
FACTORY, CZY MÓGŁBY PAN PRZEDSTAWIĆ
SWOJĄ SIEĆ?

Ed’s, Medford, Oregon
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Firma Tire Factory jest grupą niezależnych serwisów
opon, które zaczęły razem kupować opony w 1984 roku
osiągając wspólnie rezultat ponad 200 lokalizacji w zachodniej części Stanów Zjednoczonych (13 stanów).
Aby wspierać naszą sieć, posiadamy 3 magazyny (Portland, OR, Salt Lake, UT, Denver, CO).
Z wielu powodów nasz zarząd bardzo się cieszy, że dołączy do sieci Point S, przede wszystkim dlatego, że
konsekwentnie będzie budował relacje, które pomogą niezależnym dystrybutorom opon rozwijać biznes w
najbliższych latach.

CZŁOWIEK Z BLISKA

Ed’s, Medford, Oregon

PSD: JAKIE WYZWANIA STOJĄ OBECNIE PRZED NIEZALEŻNYMI
DEALERAMI OPON NA RYNKU AMERYKAŃSKIM?
Stoimy w obliczu wielu wyzwań; malejące marże, wzrost potrzeb technologicznych, zwiększenie zapasów SKU, pozyskiwanie i utrzymywanie dobrych pracowników, oraz znalezienie czasu na wszystkie te kwestie w trakcie rozwoju naszej
działalności.
PSD: WASZA GRUPA PODJĘŁA OSTATNIO DECYZJĘ O DOŁĄCZENIE
DO POINT S. CO LEŻY U PODSTAW TEJ STRATEGICZNEJ DECYZJI?
Point S jest dla nas ogromną szansą. Przede wszystkim chodzi o współpracę z
wieloma sieciami, które pracują nad osiągnięciem tego samego celu – pomocy
niezależnym serwisom zajmującym się sprzedażą opon. Po drugie chodzi także
o to, aby nasz głos stał się głośniejszy w kontekście rozmów z producentami.
Po trzecie, chodzi o zbudowanie bardzo silnej, uznanej na całym świecie marki. Point S staje się największą marką na świecie dla klientów poszukujących
opon i serwisu auta. Po czwarte, i najważniejsze: wszyscy wielcy ludzie, których
spotkałem na swojej drodze w ramach sieci. Miałem bardzo wiele szczęścia,
że spotkałem dealerów opon z Europy, Południowej Afryki i Kanady; wszyscy
oni zarazili mnie entuzjazmem w ramach współpracy z siecią Point S – tym, co
możemy zrobić razem, aby nasze życie stało się lepsze, zarówno w biznesie, jak
i w ramach szerszej rodziny.
PSD: SPOTKAŁ PAN CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I MENEDŻERÓW POINT S
Z RÓŻNYCH KRAJÓW I KONTYNENTÓW. CZY SĄDZI PAN, ŻE JAKO
AMERYKAŃSKI SPRZEDAWCA OPON DZIELI PAN Z NIMI WSPÓLNĄ
WIZJĘ I OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM?
Jak już wspomniałem powyżej, jestem zszokowany, w jak podobny sposób
wszyscy prowadzimy nasze biznesy. Począwszy od obaw i presji rynku, po możliwość stania się częścią sieci, której misją jest ochrona i poprawa efektów naszej
działalności. Doświadczyłem tego we wszystkich miejscach, które odwiedziłem
wraz z Point S.
PSD: GDZIE WIDZI PAN SIEBIE I AMERYKAŃSKI POINT S W CIĄGU
NAJBLIŻSZYCH 5 LAT?
Mam nadzieję, że w ciągu pięciu lat nazwa Point S zyska podobne uznanie na
rynku, jakim cieszyła się firma Tire Factory i że uda nam się zwiększyć naszą
obecność na rynku Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o mnie, mam nadzieję
spotkać wielu członków Point S z różnych krajów, bo zawsze uczę się od każdego, kogo spotykam. I uwielbiam podróżować.

ZAWSZE UCZĘ
SIĘ OD
KAŻDEGO,
KOGO
SPOTYKAM.
PYTANIA I ODPOWIEDZI

DOBRZE, KONIEC ROZMÓW O BIZNESIE, WRÓĆMY DO PANA OSOBY. BĘDZIE
PAN MUSIAŁ ODPOWIEDZIEĆ NA
ZADANE PYTANIE PIERWSZĄ RZECZĄ,
JAKA PRZYJDZIE PANU DO GŁOWY:
a) Pana ulubione hobby:
narciarstwo, kolarstwo, żeglarstwo,
podróże.
b) Jakim jest Pan szefem:
moim zdaniem bardzo dobrym. Z punktu
widzenia mojego zespołu: nieco wymagającym w osiąganiu dalekosiężnych
celów.
c) Pan jako przyjaciel:
lojalny.
d) Kto jest Pana wzorem do naśladowania:
dziadek – cieszył się z prostych rzeczy,
podróżował po świecie.
e) Pana wymarzony samochód:
Mercedes Benz 280SE Kabriolet.
f) Pana pierwszy samochód:
1977 Oldsmobile Regency 98.
g) Pana ulubione miejsce na wakacje:
narty w Alpach.
h) Pana najlepsza opona:
Re-Tyre.
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WYWIAD Z

OLIVIER ROUSSEAU

WICEPREZES DS. OPON OSOBOWYCH W FIRMIE „ THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY”
ODPOWIADAJĄCEJ ZA RYNEK W EUROPIE, NA BLISKIM WSCHODZIE I AFRYCE (EMEA).
POINT S DEVELOPMENT (PSD):
CZY MÓGŁBY SIĘ PAN KRÓTKO
PRZEDSTAWIĆ?
Nazywam się Olivier Rousseau i jestem Wiceprezesem ds. opon osobowych w firmie „The
Goodyear Tire & Rubber Company” odpowiadającej za rynek w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA). Swoją karierę zawodową
rozpocząłem od pracy w spółce Goodyear France
w 1996 roku. Od tamtej pory pracowałem na różnych stanowiskach w strukturach Goodyeara, w
pięciu krajach, a także w Centrali Regionu EMEA
w Brukseli. Byłem Dyrektorem Generalnym w Maroko, w Hiszpanii i we Francji w latach 2001-2009.
Później byłem Wiceprezesem ds. Finansów w Regionie EMEA w latach 2009-2014.
PSD: JAKA JEST OBECNIE POZYCJA FIRMY
GOODYEAR NA ŚWIECIE?
Goodyear jest jedną z czołowych firm oponiarskich
na świecie, a jednocześnie posiada jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek produktowych, niezależnie od grupy produktowej. Goodyear tworzy, produkuje, wprowadza na rynki i zajmuje się dystrybucją
opon nadających się do większości zastosowań. Naszą
uwagę kierujemy na produkty innowacyjne i o wysokiej
wartości dodanej oraz na rozwiązania, które spełniają
potrzeby naszych klientów i konsumentów, będących
użytkownikami opon.
PSD: JAK PAN OCENIA ZMIANY NA RYNKU
OPONIARSKIM WRAZ Z JEGO GŁÓWNYMI
TRENDAMI?
W najbliższych 25 latach będziemy świadkami zmian w
trendach mobilności na całym świecie. Kolejne pokolenia będą bardziej mobilne, a innowacyjne produkty
będą pojawiać się w różnych dziedzinach naszego życia.
Obecnie duży nacisk kładzie się na efektywność paliwową, a konsumenci zdają sobie w coraz większym stopniu
sprawę z tego, że wybory których dokonują mają wpływ
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na środowisko naturalne. Cały szereg głównych trendów
zmienia oblicze branży oponiarskiej i uważamy, że są one
korzystne dla umiejętności technicznych Goodyeara, jego
globalnego zasięgu oraz myślenia o dalszym rozwoju działalności zgodnie z potrzebami rynkowymi. Jednym z takich
głównych trendów na wielu rynkach jest rosnący udział
opon o zaawansowanej technologii w ogólnej liczbie opon
stosowanych w pojazdach z segmentu średniego. Na całym świecie koncerny samochodowe montują coraz więcej
opon zaawansowanych technologicznie na pierwszym wyposażeniu. Zaawansowana technologicznie opona taka jak
Goodyear EfficientGrip Compact, która jest spokrewniona
z oponą EfficientGrip Performance, cieszy się coraz większą popularnością wśród koncernów samochodowych, które ją montują na pierwsze wyposażenie.
Kolejnym trendem na dużą skalę jest zwracanie coraz baczniejszej uwagi na efektywność paliwową, co jest niewątpliwie konsekwencją rosnącej świadomości ekologicznej na
całym świecie. Innowacyjność Goodyeara oraz fachowa
wiedza branżowa w zakresie ekonomicznych opon, pozwalających spalać mniej paliwa, daje nam przewagę w tej
dziedzinie. Znormalizowany system etykietowania opon
pod kątem oceny najważniejszych parametrów stał się
rzeczywistością w Europie, natomiast takie kraje jak Brazylia czy Chiny są gotowe do wprowadzenia w życie swoich
planów w tym zakresie. Stany Zjednoczone nie pozostaną
daleko w tyle. Nasze doświadczenie i sukces odniesiony
przez Goodyeara w Europie w związku z systemem etykietowania opon świadczą o tym, że Goodyear ma przewagę
konkurencyjną w zaspokajaniu potrzeb w tym zakresie na
rynkach innych krajów.
PSD: JAKIE JEST PODEJŚCIE GOODYEARA DO
WSPOMNIANYCH ZMIAN RYNKOWYCH ?
Będąc firmą globalną, o wyróżniającej ją długoletniej tradycji, Goodyear stawia czoła wyzwaniom przyszłości dostarczając produkty i usługi o wartości dodanej dla klientów i konsumentów, umożliwiając tym samym bezpieczne i
ekologiczne przemieszczanie się z miejsca na miejsce.

DOSTAWCA

Zarówno dzisiaj jak i jutro opona jest i będzie esencją mobilności,
gdyż tak naprawdę opona jest jedynym punktem styczności pojazdu
z nawierzchnią drogi. Aby zaspokoić potrzeby klientów oraz sprostać
wymaganiom prawnym, nieustannie prowadzimy prace rozwojowe
nad nowymi materiałami, tworzymy nowe konstrukcje opon, opracowujemy projekty techniczne, udoskonalamy technologie produkcji,
przeprowadzamy próby, symulacje oraz opracowujemy modele biznesowe obsługi klientów. Nieustanna innowacyjność ma kluczowe
znaczenie dla utrzymania się w awangardzie. Opony w przy-szło-ści
będą miały podobny wygląd do opon współczesnych, lecz będą lżejsze, będą pozwalały skuteczniej hamować, będą charakteryzować się
mniejszymi oporami toczenia, a także mieć lepszą przyczepność na
mokrej nawierzchni. W firmie Goodyear bezpieczeństwo leży u podstaw innowacji. Nieustannie analizujemy najnowsze technologie. Tak
więc połączenie systemów bezpieczeństwa w samochodzie i naszych
opon pozwala kierowcom cieszyć się jeszcze wyższymi osiągami.
Ponadto zawsze staramy się, aby nasze produkty były bardziej ekologiczne. Myślę, że pewnego dnia wyprodukujemy oponę składającą się
całkowicie z zasobów odnawialnych.
PSD: NIEDAWNO GOODYEAR OTWORZYŁ PORTAL
INTERNETOWY W USA DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH.
CZY MÓGŁBY PAN POWIEDZIEĆ NAM COŚ WIĘCEJ NA TEMAT
STRATEGII W ZAKRESIE SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY
NA CAŁYM ŚWIECIE?
Handel detaliczny przez Internet zmienił wszystkie branże począwszy
od butów a skończywszy na wiadomościach czy rozrywce. Już teraz
przez Internet konsumenci kupują wiele towarów i usług i uważamy,
że w coraz większym stopniu będą kupować przez Internet opony. A
my musimy spełnić ich upodobania i oczekiwania zakupowe. W naszej
strategii internetowej kładziemy nacisk na uproszczenie procesu zakupowego dla konsumentów oraz na stworzenie zyskownych możliwości
sprzedaży dla naszych partnerów biznesowych. W różnych częściach
świata rynki charakteryzują się odmienną dynamiką i różne są wymagania. Jako firma chcemy wyciągać wnioski i uczyć się na podstawie
inicjatyw podejmowanych w różnych częściach świata.
Realizując inicjatywę uproszczenia procesu zakupowego, uważamy, że
staniemy się liderem branżowym w tej dziedzinie. To kolejna innowacja Goodyeara, które wykracza poza branżę oponiarską i stanowi dobry przykład na to jak dużą wagę przywiązujemy do naszych partnerów
biznesowych i użytkowników naszych opon.
PSD: JAK OCENIA PAN ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY POINT S
NA CAŁYM ŚWIECIE?
Jesteśmy przekonani, że aby obecnie wygrać walkę konkurencyjną na
rynku należy mieć globalną wizję oraz zaangażować się w realizację

celów w dłuższej perspektywie czasowej, co jasno widać na przykładzie działań strategicznych, które podejmuje sieć sprzedaży Point S.
Z zadowoleniem odnotowaliśmy również fakt, że sieć Point S rozwija
się na rynkach zagranicznych.
PSD: JAK PAN OCENIA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
SIECIĄ SPRZEDAŻY POINT S A GOODYEAREM?
Tak jak w przypadku każdej dobrej współpracy partnerskiej należy
ją pielęgnować i doskonalić. Współpraca pomiędzy siecią Point S a
Goodyearem zacieśniała się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak
na mapie Europy nadal możemy znaleźć miejsca w których widzimy
niewykorzystane wzajemne możliwości, natomiast prace nad wy-ko-rzys-ta-niem tego potencjału trwają po obydwu stronach. Również
z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie sieci sprzedaży Point S
na rynku północnoamerykańskim, na którym jesteśmy liderem rynkowym, co niewątpliwie jest dla nas powodem do dumy. Z naszym
doświadczeniem rynkowym widzimy jasną drogę do celu, którym jest
wspólny sukces, taki jaki odnieśliśmy w Europie.
PSD: W JAKI SPOSÓB POINT S, KTÓRA JEST SIECIĄ
SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, PASUJE DO STRATEGII
GOODYEARA NA PRZYSZŁOŚĆ?
Chwilą prawdy jest zawsze moment, gdy sprzedawca detaliczny sprzedaje oponę konsumentowi i montuje w jego samochodzie. W centrum uwagi Goodyeara jest generowanie popytu konsumenckiego
oraz opracowywania narzędzi, które pozwolą sklepom detalicznym
rozwijać sprzedaż opon i usług na rzecz konsumentów. Jest to strategia typu “pull and push» czyli z jednej strony wypychamy produkt
na rynek przez wszystkie kanały dystrybucji, a z drugiej strony staramy
się przyciągnąć nabywców końcowych i skłonić do kupienia produktu.
Ponieważ sieć sprzedaży Point S dysponuje największą liczbą serwisów samochodowych zajmujących się m.in. montażem opon na całym świecie, to jasne jest, że sieć Point S już odgrywa i nadal będzie
odgrywać ważną rolę w naszych bieżących planach oraz w planach na
przyszłość.
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PASJA NASZYCH CZŁONKÓW

NIKOLAY TANEV
CZŁONEK POINT S W BUŁGARII

EKSTREMALNA
JAZDA
QUADAMI
W BUŁGARII
Nikolay Tanev jest dyrektorem
zarządzającym Niti Ltd. Jest członkiem
Point S od 2009 roku i posiada 2
zakłady w Bułgarii. Nikolay fascynuje się
quadami. Podzieli się z nami swoją pasją i
doświadczeniem.

Nikolay Tanev z przyjacielem

POINT S DEVELOPMENT (PSD): KIEDY I JAK ZACZĘŁA SIĘ PANA FASCYNACJA
QUADAMI?
W 2005 roku mój przyjaciel zaproponował mi przejażdżkę jego quadem; było to bardzo
przejmujące doświadczenie. Zacząłem szukać informacji na ten temat w internecie i coraz
bardziej się fascynowałem quadami. Rok później kupiłem swojego pierwszego quada.
PSD: CZY JEST TO COŚ, CO MOŻE PAN ROBIĆ SAMEMU CZY RACZEJ Z
PRZYJACIÓŁMI? CZY BYŁY JAKIEŚ SPECJALNE WYŚCIGI LUB WYDARZENIA,
W KTÓRYCH PAN UCZESTNICZYŁ?
Zwykle jeżdżę z moimi przyjaciółmi. I bardzo rzadko uczestniczę w wyścigach, ponieważ
traktuję to jako hobby, coś co robię dla przyjemności, aby zwolnić nieco tempo, zrelaksować się.
PSD: JAK CZĘSTO I GDZIE ĆWICZY PAN TERENOWE SPORTY MOTOROWE?
Ćwiczę wtedy, kiedy mam trochę wolnego czasu. Nasze główne trasy znajdują się w
górach w Bułgarii.
PSD: JAKI TYP QUADA PAN PROWADZI?
Mój quad to YAMAHA GRIZLY 700. Obecnie używam opon dwunastocalowych
MAXXIS BIGHORN.
W moich punktach sprzedaży oferuję pełną gamę opon dostępnych dla najbardziej
popularnych marek i modeli quadów w Bułgarii.
PSD: CZY UWAŻA PAN, ŻE PANA PASJA DO JAZDY TERENOWEJ I NA
QUADACH POMAGA PANU W PROWADZENIU BIZNESU W BRANŻY OPON?
Opony do quadów są bardzo specyficznym segmentem w przemyśle oponiarskim.
Uprawianie sportu oraz pozyskiwanie informacji z pierwszej ręki i opinii od mojego
zespołu sprawiło, że stałem się bardziej kompetentny w tej dziedzinie; dzięki tej
wiedzy udało mi się doprowadzić do tego, że moja firma jest liderem w branży
opon do quadów w naszym regionie.
PSD: POSIADA PAN RÓWNIEŻ POJAZD OZNAKOWANY NAZWĄ FIRMY
POINT S. PROSZĘ NAM POWIEDZIEĆ COŚ WIĘCEJ O TYM.
Właściwie mój najnowszy quad wciąż nie jest oznakowany, ale oznakowałem
pojazd typu van, którym zespół jeździ na wycieczki w ramach hobby lub na
zawody wyścigowe.
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INFORMACJE
O FIRMIE
Firma „Niti” powstała w Starej Zagorze, w Bułgarii, w 2001
roku. Specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej opon,
felg aluminiowych i akcesoriów
do samochodów osobowych,
dostawczych, samochodów typu
SUV, motocykli i ciężarówek. Firma zapewnia swoim klientom
wysokiej jakości usługi i oferuje
pełną gamę rozmiarów i marek
opon do wszystkich typów pojazdów. Niti jest dystrybutorem
na Bułgarię niemieckich kół z
lekkich stopów marki RIAL.

INFORMACJE

STRATEGICZNY
SOJUSZ DLA
POINT S
W październiku ubiegłego roku, podczas francuskich targów EquipAuto w Paryżu,
ogłosiliśmy nasze międzynarodowe porozumienie zawarte z grupą Mobivia
dotyczące zakupów.
Fabien Bouquet, prezes Point S Development, komentuje ten sojusz.
JAKIE BYŁY PODSTAWY TEGO SOJUSZU?
Mimo że nasza grupa osiągnęła już optymalne pokrycie na rynku europejskim a także zdołała rozszerzyć swoją działalność na
rynki Ameryki Północnej i Republiki Południowej Afryki, jesteśmy
świadomi, że obecna międzynarodowa konsolidacja branży opon
i części motoryzacyjnych oraz dystrybucji stanowi wyzwanie dla
przyszłości naszej sieci. Wyzwaniem staje się możliwość samego
przewidzenie pojawienia się konkurentów, co wynika z koncentracji branży.
Sprzymierzenie się z grupą Mobivia jest sposobem na utrzymanie
naszej niezależności i siły nabywczej, daje ono także możliwość
przewidzenia przyszłych scenariuszy rynkowych, które już stają się
rzeczywistością.
DLACZEGO ZAWARLIŚCIE SOJUSZ WŁAŚNIE Z MOBIVIĄ?
Mobivia, podobnie jak Point S, jest niezależnym, stabilnym i zrównoważonym interesariuszem. Przez 45 lat oba przedsiębiorstwa
były obecne na rynku i udowodniły swoją zdolność zarządzania
strategiami długoterminowymi.
Oba przedsiębiorstwa podzielają również tę samą kulturę biznesu, z procesem dystrybucji skoncentrowanym na handlu detalicznym oraz na aktywnej polityce ekspansji międzynarodowej.
Mobivia jest obecna w 16 krajach w Europie, Afryce Północnej
i Argentynie pod różnymi nazwami handlowymi, z których głównymi są Norauto, Midas i Bythjul, witryna sklepu internetowego
w Skandynawii. Skonsolidowane globalne wielkości zamówień
opon obu tych przedsiębiorstw wynoszą 22 mln sztuk rocznie.
Drugim z naszych najważniejszych priorytetów dla tego sojuszu
jest osiągnięcie synergii w zakupach w skali globalnej.
JAKI MANDAT W DZIAŁANIU POINT S DEVELOPMENT
DAJE TEMU SOJUSZOWI?
Point S Development (PSD) przeniósł swój mandat negocjacyjny z
dostawcami na dedykowaną spółkę, Alianco, utworzoną właśnie w
tym celu, w której PSD i Mobivia posiadają po 50% udziałów. Point
S Development (PSD) będzie nadal odpowiadać za operacje międzynarodowe sieci Point S i nadal będzie zaangażowane w rozwój
rynku i kontynuację umów wynegocjowanych z dostawcami przez
Alianco.
Point S i Mobivia pozostają niezależnymi, równymi konkurentami w
swoich strategiach dotyczących handlu, marketingu i rozwoju, ponieważ nowy sojusz jest ograniczony wyłącznie do sfery zakupów.

DLACZEGO TEN SOJUSZ STANOWI DOBRĄ INFORMACJĘ
DLA CZŁONKÓW POINT S?
Ten sojusz gwarantuje każdemu członkowi stabilność i wzrost
naszej siły nabywczej na każdym z rynków, tym samym wzmacnia
dystrybucję poprzez wzrost marży detalicznej. Jedną z misji Point S Development jest wyraźne wsparcie rentowności członków
Point S.
Jest to również okazja dla Point S do skorzystania z doświadczeń
grupy Mobivia w branży części samochodowych, celem repozycjonowania swojej marki. Wreszcie otwiera to nowe możliwości
np. pozyskiwania produktów marki własnej w zakresie mechaniki.
Teki rodzaj porozumienia dotyczącego zakupów między dwoma
rynkowymi graczami jest powszechny w innych sektorach gospodarki, takich jak np. jak przemysł spożywczy. Jednak w naszej
branży jest to pierwszy przykład takiego porozumienia. Point S
ma za zadanie wprowadzać innowacje na rynku, który zmienia się
szybciej niż było to jeszcze 10 lat temu, zarówno w Europie, jak i
w Ameryce Północnej. Dlatego porozumienie to dodaje otuchy
członkom Point S – wiedzą oni bowiem, że są częścią sieci, która
jest w stanie przewidywać zmiany zachodzące na rynku a nie tylko
je po prostu przetrzymywać.
Podsumowując, nasze porozumienie o zakupach z grupą Mobivia
oznacza:
• Sojusz dwóch niezależnych grup,
• Sojusz dwóch światowych liderów,
• Sojusz przedsiębiorstw posiadających podobną kulturę
biznesową.

MOBIVIA / PODSTAWOWE DANE
• Obrót 1,76 miliarda EUR
• 13 marek
• Obecność w 16 krajach
• 1 302 placówek
• Ponad 11 000 pracowników
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INSPIRUJĄCE POMYSŁY

SUMMERSTAR NOTUJE
REKORDOWĄ SPRZEDAŻ W FINLANDII
Finlandia przyjęła oznakowanie Point S w roku 2009.
Przez 6 lat Marko Saarenpää, dyrektor zarządzający
Point S Finland przyjął bardzo dynamiczną strategię,
dążącą do rozwoju naszej marki i strategii na terenie
całego kraju. Choć początkowo sieć miała 17 placówek,
w 2015 roku osiągnęła liczbę 30 serwisów. Lojalność
konsumentów wobec marki pozostaje głównym
wyzwaniem i jak widać zarząd fińskiego oddziału Point S w
pełni to zrozumiał - jest to jeden z powodów, dla którego
kładzie on nacisk na opony Point S w ramach własnego
asortymentu produktów; opony Point S stanowią obecnie
35% wszystkich sprzedanych opon do samochodów
osobowych. Marko Saarenpää opowiada nam o
przyczynach tego sukcesu.

14 I POINTNEWS • Nr 4

LICZBY
Około 10% udziału
w rynku PCR i około
15% udziału w
rynku samochodów
ciężarowych i
autobusów (TBS).

Marko Saarenpää
Dyrektor genralny Point S
Finlandia

Liczba POS przy
połączeniu z Point S
w 2009 roku: 17
Liczba POS w 2015
roku: 30

INSPIRUJĄCE POMYSŁY

POINT S DEVELOPMENT (PSD): JAKA JEST
PAŃSKA STRATEGIA DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI I
POZYCJONOWANIA OPON POINT S?
Wprowadziliśmy markę Summerstar na rynek w Finlandii w
2010 roku i umieściliśmy ją w cenie detalicznej na poziomie
85% w stosunku do ceny marki Continental, ponieważ mieliśmy zaufanie do marki Point S i jej opon. W ciągu pięciu
lat czterokrotnie podwyższyliśmy liczbę sprzedanych sztuk.
Obecnie sprzedajemy opony Point S średnio na poziomie
83% w porównaniu do marki Continental.
PSD: W JAKI SPOSÓB UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ TAKI
WZROST? CZY ODPOWIADA PAN ZA SPRZEDAŻ
HURTOWĄ I DETALICZNĄ?
Ogólnie rzecz biorąc, członkowie Point S Finlandia zajmują
się wszystkim w ramach marketingu lokalnego, ale w tym roku
stworzyliśmy specjalny film promujący Summerstar 3 dla całej
grupy. Centrala na całą Finlandię ściśle kontroluje sprzedaż
hurtową, która jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Innymi
słowy członkowie są zmotywowani, aby kupować opony firmy
Point S dzięki bardzo wydajnemu systemowi premiowania lojalności, który wdrożyliśmy w 2010 roku.
PSD: POINT S STANOWI 30% ASORTYMENTU
PRODUKTÓW PCR. JAK PAN MYŚLI, DLACZEGO JEST
ISTOTNE, ABY SPRZEDAWAĆ OPONY POINT S?
Obecnie Summerstar stanowi ponad 35% naszego asortymentu produktów PCR w grupie opon letnich oraz ponad 20%
naszego całkowitego asortymentu produktów PCR. Opony
Summerstar firmy Point S charakteryzują się wspaniałym stosunek jakości do ceny i są idealnym odzwierciedleniem naszej
koncepcji sieci międzynarodowej. Poprzez nasz produkt przekazujemy konsumentowi wiadomość, że nasza sieć jest w stanie zagwarantować doskonałą cenę, jakość produktu i usługę
w jednym.

PSD: JAKIE ZMIANY PRZEWIDUJE PAN
W NAJBLIŻSZYCH LATACH?
Będziemy starać się ustabilizować wzrost Summerstara na
umiarkowanym poziomie w celu utrzymania odpowiedniego
udziału w rynku marek premium. Summerstar jest zdecydowanie naszym najlepszym produktem jeśli chodzi o marże nominalnie, jak i procentowo. Wierzymy, że w ciągu najbliższych kilku lat pokonamy granicę 100 000 sztuk w całkowitej sprzedaży
opon Point S.
PSD: JAK POSTRZEGANA JEST MARKA OPON POINT S
WŚRÓD FIŃSKICH KONSUMENTÓW?
Obecnie marka jest znana wśród konsumentów, którzy przychodzą do naszych sklepów i pytają o opony Summerstar/
firmy Point S. Właściwie nie mieliśmy żadnych reklamacji, a
nasi członkowie otrzymali w większości pozytywne opinie od
klientów.
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NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA
DOTYCZĄCE OPON
POINT S
STRONA DOTYCZĄCA GAMY
PRODUKTÓW POINT S
W czerwcu ubiegłego roku Point S Development
uruchomił wielojęzyczny portal pt. „Point S
Showroom” [Salon wystawowy Point S]
poświęcony produktom markowym firmy
Point S. Zainspirowany stronami największych
producentów, portal ten prezentuje wszystkie
opony z gamy Point S: opony lato/zima, do
samochodów osobowych, do pojazdów typu
VAN i SUV.
kiePortal spełnia potrzeby rynku konsumenckiego, w którym konsumenci coraz częściej szukają informacji o produktach w internecie przed
dokonaniem zakupów w fizycznym punkcie
sprzedaży. Portal „Point S Showroom”
zapewnia konsumentom wszelkie informacje
dotyczące parametrów technicznych opon
Summerstar i Winterstar (wzór bieżnika, etykietowanie, wymiary), ale nie ogranicza się jedynie do prezentacji produktów. Strona podkreśla również wiedzę i doświadczenie Point S
w zakresie doradztwa: konsumenci wybierają
Point S, bo wiedzą, że jest to synonim wysokiej jakości.
Portal „Point S Showroom” to jedna strona dla
całej sieci. Jednak każda podstrona opisująca
opony Summerstar i Winterstar przekierowuje
internautów na stronę głównej siedziby Point S
w poszczególnych krajach. Klienci mogą na
przykład umówić się online na montaż opon
Point S, ponieważ jest taka możliwość na stronie internetowe, z której korzystają klienci.
Na stronie „Point S Showroom” będą również wkrótce wyświetlane wszystkie produkty
sprzedawane pod markami własnymi w ramach gamy produktów do konserwacji samochodów.
Pamiętaj, aby korzystać z witryny w celu promowania swojej oferty!

www.points-showroom.com

16 I POINTNEWS • Nr 4

WIDOCZNOŚĆ

EUROPEJSKA KAMPANIA
INFORMACYJNA
Point S Development, w październiku ubiegłego roku, uruchomił nową kampanię reklamową
skierowaną do konsumentów końcowych.
Kampania ta, zamieszczana w europejskiej prasie, ma na celu promowanie opon Winterstar.
Kampania ukazała się w wiodących czasopismach samochodowych, często w specjalnych
sekcjach poświęconych oponom zimowym.
Kampania reklamowa była emitowana w wielu
krajach, w tym we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Czechach, w Bułgarii i w Turcji.
Dotarła w sumie do ponad 10 milionów
czytelników, tj. wielu potencjalnych klientów
opon Winterstar!
Wizualizacja reklamy jest udostępniona.
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UKŁADY HAMULCOWE

GŁÓWNE PODZESPOŁY
I FUNKCJE
UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY BLOKADZIE KÓŁ (ABS)
Elektroniczny układ hamulcowy zapobiegający blokowaniu się kół podczas
hamowania po raz pierwszy zastosowano w produkcji seryjnej pojazdów w
roku 1978 w Mercedesie 450 SEC. Układ ABS zapobiega blokowaniu się kół
oraz umożliwia kierowanie samochodem nawet podczas gwałtownego hamowania.

Odkąd hamulce zaczęto
stosować w samochodach,
pojawiła się konieczność
zwiększania ich wydajności i
niezawodności.
Dlatego układ hamulcowy jest
przedmiotem rygorystycznych
regulacji prawnych i musi być
stale udoskonalany wraz ze
wzrostem osiągów i złożoności
dzisiejszych pojazdów. W ten
sposób, dzięki wykorzystaniu
coraz wydajniejszych układów
elektronicznych, swoją
dojrzałość do wprowadzenia
na rynek w roku 1995
osiągnął elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy (ESP®).
Dzisiaj jest on wymaganym
prawnie obowiązkowym
wyposażeniem samochodu
w wielu krajach. Do końca
roku 2014 firma Bosch
wyprodukowała 100 milionów
sztuk tego układu.
Ten rozwój powoduje, że
stałe aktualizowanie wiedzy
stało się niezbędnym. To
samo dotyczy wykorzystania
w serwisach urządzeń
diagnostycznych w celu
naprawy nowoczesnych
samochodów.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych układów, układ hamulcowy z ABS
zapewnia mechaniczne powiązanie pedału hamulca oraz elementów wykonawczych. Jednak hamulce z ABS są wyposażone w dodatkowy komponent,
którym jest modulator hydrauliczny. Elektromagnetyczne zawory modulatora
hydraulicznego sterowane są w taki sposób, że gdy stopień poślizgu koła przekroczy pewną wartość, ciśnienie wytworzone przez kierowcę jest selektywnie
redukowane w poszczególnych cylindrach w celu zapobiegania blokadzie kół.
1

1
Hamowanie na zakręcie
z układem hamulcowym
z ABS
2
Hamowanie na zakręcie
przy układzie hamulcowym
bez ABS

SYSTEM KONTROLI TRAKCJI (TCS)
Kontynuacja rozwoju układu ABS doprowadziła do powstania systemu TCS
(system kontroli trakcji). System ten, który po raz pierwszy został zastosowany w produkcji seryjnej samochodów w 1987 roku, zapobiega poślizgowi kół
podczas przyspieszania, a tym samym poprawia zachowanie się pojazdu na
drodze. W związku z tym nie jest to układ hamulcowy w ścisłym znaczeniu tego
słowa. Mimo to pozwala na zastosowanie i aktywne działanie układu hamulcowego w sposób zapobiegający „buksowaniu” kół.

Układ hamulcowy z TCS
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2

Układ hamulcowy bez TCS
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Nadsterowność
z ESP®

Odporność na wysoką temperaturę, utrata skuteczności hamowania (przegrzewanie), przewodnictwo cieplne, powstawanie
wibracji, charakterystyka hałasu, tempo zużycia klocków i tarcz
hamulcowych są oceniane w bezpośrednim porównaniu z oryginalnymi produktami hamulcowymi.
Symulacja ekstremalnych sytuacji hamowania jest również częścią programu badań. Wysokiej jakości technologia produkcji
oraz sprawdzone materiały są niezbędne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa na drogach.

INNOWACJE W UKŁADACH HAMULCOWYCH

Nadsterowność
bez ESP®

ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY (ESP®)
Innym systemem dynamicznej kontroli pojazdu jest ESP®,
który zapobiega wpadnięciu pojazdu w poślizg przy fizycznie
określonych parametrach. System ten również pozwala na
zastosowanie i aktywne działanie układu hamulcowego w
sposób stabilizujący tor jazdy pojazdu.

HAMULCE: BEZPIECZEŃSTWO
BEZ KOMPROMISÓW
Hamulce narażone są na działanie wysokich obciążeń, które różnią się w zależności od pojazdu. Bezpieczeństwa hamowania nie
można zatem osiągnąć, stosując się do jednego wzoru. Z wielu dostępnych mieszanek do produkcji klocków hamulcowych
wybierane są te posiadające optymalną charakterystykę. Tylko
osiągnięcie doskonałej równowagi między współczynnikiem tarcia, komfortem i tempem zużycia pozwala na spełnienie wysokich standardów. I tak na przykład Bosch w swoich laboratoriach
doświadczalnych w Karlsruhe (Niemcy) i Chicago (USA) opracowuje mieszanki hamulcowe skrojone do potrzeb poszczególnych modeli samochodu.
Rozporządzenie ECE R90 określa kryteria oceny skuteczności
elementów ciernych. Na jego podstawie klocki hamulcowe
przechodzą surowe testy przed ich dopuszczeniem do obrotu.
Podczas gdy zgodnie z ECE R90 klocki testowane są pod kątem
wytrzymałości na ścinanie, odporności na nacisk, zachowania
przy dużych prędkościach i stabilności termicznej wymagania
Boscha idą jeszcze dalej.

AUTOMATYCZNY SYSTEM HAMOWANIA AWARYJNEGO,
TECHNOLOGIA PRZEWIDUJĄCYCH CZUJNIKÓW
W sytuacjach krytycznych kierowca często ma tylko kilka sekund
na wykonanie manewru, aby uniknąć uderzenia w przeszkodę.
Badania dotyczące wypadków pokazują, że w niebezpiecznych
sytuacjach większość kierowców albo hamuje zbyt niepewnie
lub - w niektórych przypadkach - nie hamuje wcale. Z tego powodu Bosch opracował wieloetapowy przewidujący system hamowania awaryjnego, który wszedł do produkcji seryjnej w 2010
roku.
W tym systemie radary i detektory wizyjne są połączone w sieć
z ESPR, ostrzegając kierowcę przed zagrożeniem uderzenia w
przeszkodę i pomagają zapobiec wypadkowi lub przynajmniej
redukują prędkość uderzenia.
System ostrzegania o kolizji jest pierwszym poziomem tego
przewidującego systemu hamowania awaryjnego. Rozpoznaje on potencjalne kolizje i przygotowuje układ hamulcowy do
nieuchronnego procesu hamowania awaryjnego. W ten sposób
kierowca ma dostęp do pełnej skuteczności hamowania samochodu o ułamek sekundy wcześniej niż dotychczas. A dodatkowy czas ma tutaj kluczowe znaczenie. Drugi poziom systemu
– asystent hamowania awaryjnego – wylicza w sposób ciągły,
jak mocno pojazd musi zahamować, aby uniknąć kolizji. Jeżeli
kierowca zacznie hamować wystarczająco wcześnie po ostrzeżeniu, ale niewystarczająco silnie, asystent hamowania awaryjnego
zwiększy ciśnienie hamowania.
W wielu przypadkach kierowca traci wiele czasu zanim zareaguje
w sytuacji krytycznej. I tutaj dużą rolę odgrywa trzeci poziom –
automatyczny system hamowania awaryjnego. Po ostrzeżeniu o
kolizji funkcja automatycznie uruchamia częściowe hamowanie.
Powoduje to znaczne spowolnienie pojazdu, dając kierowcy więcej czasu na reakcję. Gdy kierowca rozpocznie hamowanie, asystent hamowania awaryjnego wkracza do akcji poprzez zwiększenie ciśnienia hamowania, aby (o ile to możliwe) zapobiec
wypadkowi. Jeśli kierowca nie reaguje, system uruchamia hamowanie awaryjne na krótko przed zderzeniem. Na tak późnym etapie system nie może zapobiec wypadkowi, ale może znacząco
zmniejszyć skalę uderzenia, a tym samym ryzyko urazów.
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Niezależne od podciśnienia
elektromechaniczne
wspomaganie układu
hamulcowego

iBOOSTER (NIEZALEŻNE OD PODCIŚNIENIA
ELEKTROMECHANICZNE WSPOMAGANIE UKŁADU
HAMULCOWEGO)
Coraz wydajniejsze silniki spalinowe, nowe tryby jazdy (takie jak „żeglowanie” lub jazda z zastosowaniem wyłącznie napędu elektrycznego),
jak również nowoczesne funkcje wspomagające kierowcę wymagają
modułowego i kalibrowalnego rozwiązania dla układu hamulcowego,
niezależnego od podciśnienia. Szeroko stosowane wspomaganie układu hamulcowego oparte na podciśnieniu oferuje jedynie ograniczone
możliwości odzysku energię i zawsze zapewnia ten sam raz zdefiniowany poziom wspomagania siły nacisku na pedał.
iBooster to opracowane przez firmę Bosch niezależne od podciśnienia
elektromechaniczne wspomaganie hamulców, które spełnia wymagania nowoczesnego układu hamulcowego. iBooster może być stosowany we wszystkich konfiguracjach napędowych, w szczególności nadaje
się jednak do pojazdów hybrydowych i elektrycznych.
Nowoczesne silniki spalinowe i pojazdy elektryczne nie zapewniają wystarczającego poziomu podciśnienia dla układu wspomagania hamulców zależnego od próżni; w związku z tym trzeba stosować mechaniczne lub elektryczne pompy próżniowe. Do wytworzenia podciśnienia w
tradycyjnych układach hamulcowych potrzebna jest energia, a iBooster
działa całkowicie bez źródła podciśnienia. Oznacza to, że mechaniczna
pompa próżniowa nie jest tu konieczna. Usunięcie pompy próżniowej
oznacza oszczędność paliwa i redukcję emisji CO2.
Ponadto funkcje, które zmniejszają zużycie paliwa (takie jak start/stop
lub „żeglowanie”, podczas których silnik jest czasowo wyłączony) są wykorzystywane w bardziej kompleksowy sposób.

KLOCKI HAMULCOWE NIE ZAWIERAJĄCE
MIEDZI
Lokalne przepisy kodeksu ruchu drogowego
znacznie różnią się w zależności od kraju. Dozwolone prędkości maksymalne i przepisy dotyczące
ochrony środowiska również są odmienne w
różnych państwach.
W 2010 roku stany Waszyngton i Kalifornia uchwaliły przepisy ukierunkowane na zmniejszenie
zawartości miedzi i innych materiałów w klockach
hamulcowych. W odpowiedzi na to inżynierowie
Bosch opracowali materiał do produkcji klocków
hamulcowych bez zawartości miedzi i złożyli
wniosek o patent w 2014 roku.
Więcej informacji na ten temat:
www.boschcopperfree.com

INNOWACJE W UKŁADACH
HAMULCOWYCH FIRMY

1927

Serwohamulec

1936

Patent dla układu zapobiegającego blokadzie
kół ABS

1928

1978
1980

ZALETY
> Kalibrowalne rozwiązanie do pojazdów z napędem
elektrycznym lub hybrydowym i/lub do pojazdów o
wysokich wymaganiach względem dynamiki wzrostu
ciśnienia i dokładności regulacji ciśnienia.
> Adaptowalne cechy pedału hamulca dzięki możliwości
programowania krzywych charakterystyk jego
funkcjonowania.
> Prawie 100% rekuperacji dzięki wysokiej zdolności
współpracy z ESP® hev.
> Zmniejszenie kosztów instalacji poprzez wyeliminowanie
zbędnych komponentów sprzętowych.
> Elastyczność instalacji ze względu na możliwość obracania
układu iBooster i redukcja miejsca na instalację w
porównaniu z podciśnieniowym wspomaganiem układu
hamulcowego z pompą próżniową.
> Spełnia wymagania względem redundantnego układu
hamulcowego do jego pełnej automatyzacji.
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1986
1994
1995
1996
2009
2010
2010
2013

2013
2013
2014

2014

Wspomaganie hamulców

Układ zapobiegający blokadzie kół (ABS)

Wynalezienie wysokowęglowego żeliwa do
produkcji tarcz hamulcowych
System kontroli trakcji (TCS)
ABS do motocykli

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy
(ESP®)

Mechaniczny asystent układu hamulcowego
we wspomaganiu hamulców
200 milionów systemów ABS firmy Bosch

Przewidujący system hamowania awaryjnego
Zaciski do układu hamulcowego IPS

Regeneracyjny układ hamulcowy (ESP® hev)

Elektromechaniczne wspomaganie układu
hamulcowego (iBooster)

System kontroli trakcji dla motocykli (MSC)
100 milionów układów ESP® firmy Bosch

Klocki hamulcowe bez zawartości miedzi
w USA

PRODUKT

Point S Oulu, Finlandia

OFERTA DLA
WARSZTATÓW
POINT S
W wydanym w pierwszym półroczu
2014 roku numerze magazynu
PointNewS zaprezentowano
produkty marki własnej Point S,
stale powiększającą się gamę
części zamiennych i akcesoriów
do konserwacji samochodów, która
obejmuje już dziś blisko
200 pozycji. Te ekskluzywne
produkty są sprzedawane na całym
świecie przez firmę Point S.
Firma Point S opracowuje obecnie
wyspecjalizowaną gamę produktów
dla warsztatów z linią pięciu
produktów do codziennego użytku.
Odkryj te produkty już teraz!

PLASTIKOWE POKROWCE NA SIEDZENIA
Przed rozpoczęciem pracy należy umieścić dopasowane pokrowce na siedzeniach samochodowych klienta, aby w pełni
chronić je przed brudem, wodą, olejem, smarem i kurzem.
Cechy produktu:
• Wstępne pocięcie ułatwia oddzielenie pokrowców.
• Opatrzone logo Point S.
• Biały kolor gwarantuje czystość i jakość pracy.
Opakowanie: 500 rolek.
Osłony te chronią tapicerkę samochodową podczas prac serwisowych, zwiększając profesjonalny wizerunek warsztatu;
dają klientowi poczucie bezpieczeństwa w zakresie dbałości o
jego pojazd.
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PRODUKT

MATY OCHRONNE

WOREK NA OPONY

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych,
należy umieścić maty ochronne na podłodze unikając poplamienia mat podłogowych i dywaników.

Wytrzymałe torby dla klientów do przenoszenia opon – zapewniają ochronę przed zabrudzeniem.

Cechy produktu:
• Wstępne pocięcie ułatwia oddzielenie mat.
• Opatrzone logo Point S.
• Biały kolor gwarantuje czystość i jakość pracy.
• Wykonane z papieru, zapewniają brak poślizgu
na dywanikach i plastikowych listwach.
Opakowanie: 500 rolek.
Niezbędny produkt uzupełniający w celu osłony tapicerki podłogi.

Cechy produktu:
• Plastikowe torby o grubości 20 mikronów.
• Opatrzone logo Point S.
• Rozmiary: 700 + (130x2) x 1010 mm.
Opakowanie: 100 rolek.
Niezależnie od sezonu taka torba cieszy się dużym uznaniem
klientów i zachęci ich do powrotu do Point S na kolejną wymianę opon.

SMAR MONTAŻOWY DO OPON

UNIWERSALNA PASTA MYJĄCA

Biała maść ułatwiająca montaż i demontaż opon motocyklowych, opon do małych samochodów i do pojazdów użytkowych.
Umożliwia szybkie suszenie w celu uniemożliwienia obrotu obręczy.

Uniwersalne mydło bezpiecznie i bez wysiłku wyeliminuje
uporczywe plamy oleju i smarów.

Cechy produktu:
• Maksymalna smarowność.
• Nie wycieka.
• Nietoksyczny, niepalny.
Opakowanie: 1 kg lub 5 kg pojemnik.
Smar ten ułatwia centrowanie opon na obręczach, a prace
montażowe stają się łatwiejsze.

Cechy produktu:
• Wysoka skuteczność.
• Nie zawiera rozpuszczalników (zgodnie z normą NFT 73-101).
• Nawilża.
Opakowanie: 4 kg pojemnik.
Mydło jest idealne do codziennego użytku.
Jest wydajne i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowania
czyszczącego.

Nasza oferta dla warsztatów będzie dostępna wkrótce tak by jak najszybciej ułatwić naszym
serwisom możliwość ich zakupu i zastosowania.
Zainteresowały Pańśtwa nasze produkty?
W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z LOKALNYM BIUREM
POINT S.
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UJEDNOLICENIE MARKI

NASZE
NAJŁADNIEJSZE
IDENTYFIKACJE WIZUALNE
W każdym magazynie PointNewS przedstawiamy najładniejsze realizacje w ramach ujednolicenia marki z danego okresu – to świetny sposób, aby zaprezentować poszczególne placówki znajdujące się w różnych krajach
oraz podkreślić świetne wyposażenie serwisów o które zadbali nasi członkowie. Zdjęcia wystroju serwisów
pokazują, jak kolory naszej marki ożywają i doskonale współgrają zapewniając naszym klientom wysoki komfort przestrzeni, w której się znaleźli. Ukazuje to siłę naszej sieci oraz doskonałość naszych produktów i usług.
Istnieje wiele rozwiązań w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego wyposażenia serwisów dostosowanego do
wszylkich rozmiarów powierzchni sklepowych. Co pół roku przyznajemy wyróżnienia, tym samym, doceniając
wkład pracy naszych członków w harmonizacją sieci Point S. Oznakowanie punktów serwisowych pomaga
budować i wzmacniać naszą wspólną tożsamość, zapewniając naszej sieci silny wizerunek marki.

WĘGRY / POINT S GUMAX

GRATULACJE
DLA WSZYSTKICH
NASZYCH
CZŁONKÓW
ZA JAKOŚĆ
OZNAKOWANIA
ICH SERWISÓW!
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Point S Gumax jest idealnie położony, znajduje się blisko
Budapesztu, w pobliżu centrum handlowego Budakeszi. Placówka ta, otwarta w 2007 roku, dołączyła do sieci Point S w roku
2011. Warsztat jest w pełni przystosowany do zmiany opon, szybkich usług naprawczych (undercar) oraz sezonowego przechowywania opon. Usługi generują obecnie dużą część obrotów.
Point S Gumax jest również obecny w sprzedaży internetowej.
Wcześniej serwis ten był częścią sieci producenta jednakże właściciel zdecydował się dołączyć do sieci Point S. Twierdzi on, że
bycie częścią niezależnej sieci opon, takiej jak Point S, dało mu
najlepszą szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku.

UJEDNOLICENIE MARKI

FINLANDIA / POINT S OULU

Point S Oulu jest fińską firmą charakteryzującą się wysoką dbałością oznakowania marką Point S. Fasada, warsztat oraz punkt obsługi
klienta zostały dostosowane do identyfikacji wizualnej marki Point S. Podobnie ubiór pracowników. W zależności od wykonywanej pracy,
pracownicy noszą koszulę lub koszulkę z logo Point S.
Serwis jest własnością firmy rodzinnej Lapin Kumi, utworzonej 67 lat temu. Lapin Kumi jest od dawna członkiem Point S – firma ta uczestniczyła w inauguracji marki w Skandynawii w roku 2009. Obecnie jest właścicielem serwisów w siedmiu dużych miastach fińskich.

STANY ZJEDNOCZONE / POINT S SMART CHOICE

Point S Smart Choice znajduje się w Sumner, miasteczku mającym 10 000 mieszkańców, położonym mniej niż godzinę jazdy na południe
od Seattle (w stanie Waszyngton). Serwis prowadzą Jason i Heather McBride. Kiedy zostali oni członkami firmy Tire Factory, w sierpniu
zeszłego roku dostosowali wystrój serwisu do kolorów Point S. Ten przykład harmonizacji marki nie ograniczył się jedynie do zamiany
oznakowania na inne. Jason i Heather wykorzystali transformację, aby całkowicie przemyśleć układ przestrzeni sprzedaży detalicznej.
Wnętrze sklepu zostało odnowione w celu stworzenia większej przestrzeni w docelowym punkcie obsługi klienta i salonu wystawowego.
Jason jest bardzo zadowolony z tej harmonizacji: „Zostaliśmy bardzo dobrze poprowadzeni przez zespół firmy Tire Factory. Cała operacja odbyła się bardzo sprawnie. Od czasu rebrendingu zauważyliśmy wzrost ruchu w serwisie, co przekłada się na lepszą rentowność
naszego biznesu”.
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WYRAZY UZNANIA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu
23 kwietnia 2015 roku odszedł od nas pan Mehmet
Sentürk, prezes Sentürkler/
Point S Turkey. Mehmet był
szanowanym biznesmenem,
który całym sercem był zaangażowany w rozwój firmy
Point S w Turcji. Odgrywał
on kluczową rolę w firmie
Point S, o czym można się
przekonać, czytając wywiad
opublikowany w poprzednim
numerze PointNewS.
W imieniu całej firmy Point
S pragniemy wyrazić nasze
najszczersze kondolencje dla
rodziny i przyjaciół pana Mehmeta Sentürka.

SUGESTIE

SUGESTIE DOTYCZĄCE REPORTAŻY?
PROJEKT DO WYRÓŻNIENIA?
PASJA, KTÓRĄ CHCECIE SIĘ PODZIELIĆ?
A MOŻE OPINIA NA TEMAT NASZEGO MAGAZYNU?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI POPRZEZ E-MAIL:
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pointnews@points-development.com

