Vážení obchodní partneri,
zmena je jediný stály jav v obchodnom živote, menia sa trhové mechanizmy, menia sa návyky
užívateľov. Vždy sme chápali zmenu ako šancu, možnosť zamyslieť sa nad našim konaním, aby
sme mohli uskutočňovať zmeny. S týmto prístupom prevzala skupina Behrens už pred takmer tromi rokmi spoločnosť Karl M. Reich Verbindungstechnik GmbH a začlenila ju do svojich podnikateľských aktivít.
Vykonali sme intenzívnu analýzu trhu a viedli sme množstvo rozhovorov s remeselníkmi – špecialistami a špecializovanými odborníkmi. Po intenzívnom zvažovaní sme sa rozhodli etablovať silnú
značku, ktorá má silné korene v tradícii Karla M. Reicha a zároveň môže rásť nezaťažená pestrou
históriou podniku a značky: značku KMR.
S novou definíciou značky dôjde k posilneniu hodnôt, za ktorými stojí zakladateľ Karl Matthias
Reich. Hodnôt, ktoré desaťročia charakterizovali značku vysoko kvalitných výrobkov od profesionálov pre profesionálov. To je základ, na ktorom budeme značku rozvíjať.
Požiadavka na značku KMR je ponúknuť zákazníkovi nielen vysoko kvalitné výrobky v oblasti spojovacej techniky, ale byť mu predovšetkým spoľahlivým partnerom v bežnom pracovnom dni. Toto
je náš prísľub značky pre obchodnú spoluprácu s našimi zákazníkmi.
Nová značka vstúpi na trh 1. januára 2017 predovšetkým svojim novým logom : štylizovaná hlava
s ochrannou prilbou a iniciálky KMR zakladateľa Karla Matthiasa Reicha. Tým sa zvýrazní úzka
väzba na meno s bohatou tradíciou. Súčasne nové logo otvára šancu umiestniť značku aj v nových cieľových skupinách.
My ako hlavní akcionári a rodina sme zárukou úspešného rozvoja skupiny Behrens. Novou definíciou značky dlhodobo upevníme postavenie značky KMR vrátane trvalého rozvoja a rastu. Máme
víziu urobiť značku KMR najsilnejšou značkou pre remeselníkov v oblasti spojovacej techniky
v Európe. Píšte s nami úspešnú budúcnosť a posilňujme naše partnerstvo.
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Naše prednosti.
> Naši obchodní zástupcovia ponúkajú technické poradenstvo priamo v teréne u zákazníkov.
> Poznáme aplikácie a normy. Využite naše poradenstvo v oblasti aplikácií a noriem.
> S
 me výrobca, ktorý ponúka trhu upevňovací materiál a prístroje.
Od nás dostávate komplexné riešenie a vieme si poradiť aj s Vašimi individuálnymi požiadavkami.
> Náš servis je servis priamo od výrobcu, je zásadnou výhodou pre Vás.
> Sme výrobca, ktorý ponúka spoločné predvádzania s distribútorom u zákazníkov.

Za silnou značkou stojí silný podnik.
> KMR je značka skupiny Behrens, ktorá má vedúcu pozíciu na európskom trhu spojovacej
techniky so svojimi sponkovačkami a klincovačkami. Túto pozíciu chceme spoločne budovať s
distribútormi i pre značku KMR.
> Hlavný akcionár - rodina, akciovej spoločnosti Joh. Friedrich Behrens AG je zárukou
dlhodobej podnikateľskej stratégie. Tým máte na svojej strane spoľahlivého partnera.

> Podnik vytvára potrebné zisky, aby mohol dlhodobo investovať do značky KMR a podpory predaja.

> Vlastný vývoj skupiny Behrens v Nemecku garantuje výrobky s jedinečnými prvkami.
Tým sa budeme odlišovať na trhu so silnými cenovými vplyvmi.

> Skupina Behrens vyrába výrobky s vysokým jedinečným a inovačným potenciálom vo
vlastných závodoch. Toto zaručuje veľmi vysokú kvalitu výroby a dodávok výrobkov.

> Skupina Behrens sama vyrába klince vo zvitku spájané plastom. Toto Vám umožní
poskytnúť Vašim zákazníkom individuálne riešenia pri veľkých odberných množstvách.

