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Eurorent EOOD Team
Awarded by
Carrier Transicold
Eurorent EOOD marked 5
years from the start of the official distribution of refrigerator
units of Carrier Transicold Europe for Bulgaria. Regarding
this, and for setting the watches right, the annual working
meeting of the brand’s distributors for the region took place
in Sofia in March. During the
meeting the Eurorent EOOD
team was awarded as the best
in the sales of Carrier products
for the Balkan region in 2017.

Димитър Костадинов, бранд
мениджър за Carrier в Юрорент
(вляво), получи специален плакет
от Яцек Станчик – регионален
бизнес мениджър на Carrier
Transicold Truck & Trailer

По случай петата
годишнина на Юрорент
като официален
представител на Carrier
Transicold за България,
в продължение на три
месеца – април, май и юни,
фирмата ще предложи на
своите клиенти специални
ценови условия за агрегати
и резервни части за тях.
За повече информация
може да се свържете с
Юрорент на контактите,
посочени в сайта –
www.eurorent-bg.com.

април 2018

Юрорент ЕООД отбеляза 5 години, откакто пое официалната
дистрибуция на хладилните агрегати на Carrier Transicold Europe
за България. Във връзка с това, а и за сверяване на часовниците,
през март в София се проведе годишна работна среща на
дистрибуторите на марката за региона

О

свен екипа на Юрорент ЕООД в работната среща участваха и представители на дилърствата от Румъния и Турция, както и регионалният бизнес мениджър
на Carrier Transicold Truck & Trailer за Европа,
Близкия изток, Африка и Русия Яцек Станчик.
„За петте години, откакто хладилните агрегати Carrier са официално представени
в България, ние пренаписахме историята.
Мога да кажа, че брандът вече е много поразпознаваем тук“, каза пред КАМИОНИ г-н
Станчик. Той определи, че на срещата в София трябва да се види докъде е стигнала марката в България, както и да се набележат целите за следващите 5 години и да се коорди-

нират действията на дистрибуторите от региона.
Преди старта на работата в София Яцек
Станчик връчи специален плакет на Димитър Костадинов, бранд мениджър за Carrier
в Юрорент. С това екипът на Юрорент ЕООД
бе отличен като най-добър в продажбите на
Carrier за региона на Балканите през 2017 г.
Изминалата година е била най-силната за
Юрорент от стартирането на съвместната
дейност с Carrier, като компанията е разширила сериозно клиентската си база и е доставила близо 220 единици от всички видове
агрегати.
Близките цели на Carrier Transicold Europe

в България освен с разширяването на клиентската база са свързани и с развитието и непрекъснатото подобряване на нивото на сервизната
мрежа и услугите в нея. Още по-сериозно внимание ще се обръща на развитието на складовите
бази във всичките партньорски сервизи в страната. „Складът в София трябва да стане толкова
голям, че в него да не липсва нито една резервна част и при нужда частите да бъдат доставяни
до станалите сервизи веднага“, каза г-н Станчик.
Той допълни, че с идването на пролетно-летния сезон се активизират превозите на плодове и зеленчуци от Турция към Европа, като голяма част от трафика преминава през България. В
тази връзка е важно складовите наличности да са
попълнени, а сервизните екипи да са в готовност
да реагират при нужда.
На българския пазар Carrier Transicold Europe
има готовност да представя своевременно всички новости, които компанията пуска на пазара.
Много такива във всички сегменти – за лекотоварни автомобили, за камиони и за ремаркета, се очаква да бъдат представени по време на
международното изложение за автомобили за
работа IAA 2018 през септември в Хановер.
Carrier Transicold Europe продължава да работи сериозно и върху хладилни агрегати с намалено вредно въздействие върху околната среда.
Във Великобритания продължават тестовете
в реални условия на няколко камиона, оборудвани с нискотемпературни агрегати, използващи
като хладилен агент CО2.
Продължава и разработката на хладилен аг-

регат от хибриден тип. При него от двигателя с
вътрешно горене се задвижва генератор, който
произвежда ток. Самият хладилен агрегат е изцяло на електрическо задвижване, което черпи
тази енергия. Предимствата са, че така се избягват и вредните емисии, и шумът от работа на втори ДВГ, с какъвто обичайно са снабдени нискотемпературните агрегати за автомобилни надстройки. K

Екипът на Юрорент с
наградата (от ляво на дясно):
Григор Ваклиев, управител
на фирмата, Яцек Станчик –
регионален бизнес мениджър
на Carrier Transicold,
Димитър Костадинов –
бранд мениджър за Carrier,
Кирил Станков – мениджър
следпродажбено обслужване
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