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ИНТЕРВЮ I ЮРОРЕНТ ЕООД

ИНТЕРВЮТО ВЗЕ: МАРТИН ДОНКОВ

Юрорент ЕООД е новия официалeн 

дистрибутор на Carrier Transicold 

за България

Г-н Костадинов, бихте ли се представили на нашите 

читатели?

Казвам се Димитър Костадинов и съм оперативен мени-

джър на Carrier в Юрорент ЕООД – официален дистрибутор 

на Carrier Transicold за България.

Какви ново се случи в Carrier България през 2013 г.?

Новото в Carrier България през 2013 е промяната на офи-

циалния дистрибутор. От месец април 2013 фирма Юрорент 

ЕООД е официален дистрибутор на Carrier Transicold за 

България.

Първата стъпка бе осигуряването на сервизна мрежа в 

най-големите градове на страната чрез партньорство с фир-

ма Балкан Стар. По този начин осигурихме на нашите клиен-

ти сервизно обслужване съгласно стандартите на Carrier на 

територия на цяла България.

Какви са очакванията ви за 2014 г.?

Очаквам повишено търсене на автомобили, оборудвани 

с хладилни агрегати предвид приетите закони и директиви 

у нас и в Европейския съюз за транспортиране на различни 

видове стоки.

По отношение на Carrier очаквам сериозно повишение на 

пазарния ни дял през новата година. Одобрението и поло-

жителното отношение, което срещаме у нашите клиенти и 

партньори, ни дава надежда, че в краткосрочен план ще дос-

тигнем мястото, в което се целим, а именно една от утвърде-

ните компании в този бранш.

Какви са спецификите на бизнеса с охладителна техника?

Спецификите на бизнеса с охладителна техника започват 

от правилния избор на хладилния агрегат в комбинация с 

правилната хладилна изолация.

Голяма част от стоките се превозват под специфичен 

режим и имат различни изисквания за температура и при не-

точно изчисление на възможностите на дадена комбинация 

от термоизолация и агрегат би могло да доведе до уврежда-

не на стоката, а оттам и до финансови загуби.

Carrier е предпочитан партньор от българските 

транспортни компании, работещи с охладени и замразени 

товари. Взискателни ли са българските клиенти?

Изключително. Това се отнася не само за Carrier, а и като 

цяло.

Българският клиент е изключителен професионалист и 

търси най-подходящия за него агрегат, като проучва тех-

нически параметри, следпродажбен сервиз, доставка на 

резервни части и т.н., а не просто да заложи на ниска цена.
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Кое е най-голямото предизвикателство пред вас и 

компанията?

Най-голямото предизвикателство пред нас е да утвърдим 

фирма Юрорент на пазара. Нашето желание е да предложим 

на всички настоящи и бъдещи клиенти цялостно решение, 

т.е. не просто хладилен агрегат, а цялостно решение за 

хладилна трансформация в унисон със стратегията на Carrier 

Transicold да бъде доставчик на цялостни решения.

Кой сегмент от бизнеса на Carrier е най-развит на 

българския пазар?

Както е известно, Carrier стартира своята дейност още през 

1902 г. и за периода от тогава досега се развива в няколко 

направления, сред които климатична техника за дома и 

офиса, хладилни агрегати за лекотоварни и тежкотоварни 

автомобили и полуремаркета, хладилни агрегати за контей-

нери и др., като всяко направление е самостоятелно и има 

свой представител.

Като най-популярно според мен е направлението за 

хладилните агрегати за лекотоварни и товарни автомобили и 

полуремаркета.

Замръзва ли бизнесът с хладилници през зимата?

Не. Не смятам, че зимата е период, в който този бизнес зам-

ръзва. Има компании, за които активният период е зимата, 

и такива, за които активният период е лятото. В този смисъл 

и през зимата част от тези компании са активни на пазара и 

търсят разширяване или обновяване на своя автопарк.  


