Kramp proponuje
sklepy rolnicze PBK
Firma Kramp będąca znanym europejskim dostawcą części zamiennych dla rolnictwa po przejęciu
w 2013 r. marki Grene została niekwestionowanym liderem tego rynku w Polsce. Wszystko
wskazuje na to, że pozycja ta zostanie umocniona jeszcze bardziej, bo Kramp proponuje swoim
dilerom nowy interesujący koncept sklepu. W efekcie za kilka lat mogą zniknąć punkty Grene,
a powstanie nawet 300 sklepów PBK –  Powered by Kramp.
Nowy model sklepów rolniczych pod
szyldem PBK firmy Kramp został ogłoszony podczas Konferencji Biznesowej,
która odbyła się 20 czerwca w Serocku
k. Warszawy. Kramp Polska gościł tam
blisko 500 osób – swoich najlepszych
klientów i dostawców.

Obrót przekroczył miliard euro

Firmę Kramp założył w 1951 r. Johan
Kramp, 34-letni przedsiębiorca z Varsseveld w Holandii. W 1969 r. zapadła
kluczowa decyzja, która wpłynęła na
jej dalszy rozwój. Działająca na tym samym rynku i będąca konkurencją dla
Krampa firma Perdok połączyły swoje siły. Od tego momentu marka Kramp
zaczęła zdobywać europejskie rynki i z
czasem stała się dla wielu sklepów rolniczych i rolników głównym dostawcą części zamiennych. W 2021 r. obroty grupy Kramp przekroczyły miliard
euro. Dodając do tej informacji finansowej 11 centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w całej Europie, ponad
3 tys. pracowników i towary na półkach magazynowych o wartości bliskiej
250 mln euro mamy jasność, że to
Kramp jest silną marką klasy światowej. Stabilna sytuacja finansowa pozwala grupie Kramp corocznie inwestować
35 mln euro w nowe technologie i centra dystrybucyjne.
– Polska jest dla nas ważnym krajem
mieszczącym się w rynkowym top 5. Ponad 500 pracowników firmy Kramp związanych jest z rynkiem polskim, a jedno
z 11 centrów dystrybucyjnych mieści się
niedaleko Konina w Modle Królewskiej.
W tym roku startujemy w Polsce z naprawdę dużym przedsięwzięciem – zapewnia Eddie Perdok, dyrektor generalny Kramp Groep.
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– Polska jest dla nas ważnym krajem mieszczącym się w rynkowym top 5 – zapewnia
Eddie Perdok, dyrektor generalny Kramp Groep.

Jacek Gbur, dyrektor handlowy Kramp Polska przedstawił m.in. zmiany, jakie
zachodzą w polskim rolnictwie.
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