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УСПЕШНИ МОДЕЛИ В МЕБЕЛНИЯ БРАНШ В ГЕРМАНИЯ
1. ГЕРМАНСКАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И МЕБЕЛИ И
ПАЗАРЪТ НА МЕБЕЛИ :
- В бранша работят около 1000 предприятия и 150000 заети в производството.
- Общ оборот 33 млрд. €, от които 17 млрд. € се генерират в мебелната индустрия
- Обемът на търговията с мебели и обзавеждането на жилаща, офис и магазини поддържа
стабилно ниво, включително и по време на икономическата и финансова криза.
- Въпреки, че търговията с мебели и кухненско обзавеждане се формира от предимно
средни преприятия, използващи широка палитра от канали за дистрибуция и продажби,
тенденцията на концентрация в търговията продължава. Особено експанзивни в тази
посока са XXXLutz и Höffner/Kraft, които се разрастват предимно по пътя на закупуването
на съществуващи предприятия от бизнеса
- Водещите търговски вериги по отношение на оборота през 2010 г. са IKEA, която към
тази година има 46 филиала, Kurt Krieger Gruppe (вкл. Höffner, Möbel Kraft и Möbel Walther
има 52 филиала, а XXXLutz-Gruppe – 25 мебелни палати.
- Дискаунтерите Roller, Poco-Domäne и Boss също демонстрират агресивна политика за
закупуване на имобилии
- Налице е тенденция за изграждане на филиали в центровете на големите градове
- Търговията с мебели в Германия разполага с над 22 млн. кв.метра търговски площи
- Водещ в търговския оборот е сегментът на кухненските мебели (28%), следван от
тапицираните мебели (18%) и мебелите за спалнята и хола (съответно по 12 %).
- В сегмента на търговията с кухненските мебели около 40% от оборота се генерира в
специализираните магазини за продажба за кухни. Налице е тенденция на увеличаване на
продажбите на мебели за бани и кухни от по-ниските ценови категории във веригите за
строителни материали, хоби, градина и направи си сам
- Броят на фирмите в областта на търговията с мебели и стоки за обзавеждане е около 9300,
като закриванията и фалитите са само около 1,5%
- Над 8 млн. германски граждани пазаруват мебели и обзавеждане за дома чрез интернет,
което означава всеки седми потребител на интернет
- Около 54 % от продаваните мебели в Германия са произведени от германски фирми,
останалите са внос. Увеличава се вноса на евтини мебели, внасяни от страни като Полша и
Китай.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
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XXXLutz – Първи модел

На 31 октомври 1945 г, д-р Ричард Seifert и Гертруд, по баща Lutz,основават
XXXLutz седалище в Горна Австрия, фирма с регионалните занаяти.
Боядисани мебели за първи път са пуснати на пазара, известни традиционни фирми като
"White Horse Inn", Волфганг са сред редиците на доволни клиенти.

Компанията
развива непрекъсната политика на разширяване от 1973 г. насам. "Като цяло, около три
обекта на година, са били създадени. Горди сме, че успяхме заедно с нашите служители,
повече от три десетилетия да увеличим значително продажбите си, за да се постигнат
добри печалби. " казва Thomas Mag Saliger - XXXLutz говорителят на компанията
От 2003 г. класацията "Европа 500", включва XXXLutz сред топ 20 на най-динамичните
компании в Европа. Това отлично разположение, компанията постига благодарение на
изпълнението на строги критерии, като например участието на растежа, създаване на
работни места, рентабилност и бизнес, което е потвърдено от професионалната преценка
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на експерти.
В момента групата работи XXXLutz има 193 магазина в Австрия, Германия, Чехия,
Словакия,
Унгария,
Швеция,
Словения,
Хърватия
и
Сърбия.
XXXLutz Group междувременно и най-голямата конвенционална търговец на мебели в
Германия.
Групата XXXLutz е частна фирма, в която всички служители са интегрирани с
квалифицирано програма за обучение. Големият XXXLutz семейството го вижда всеки ден
като ново предизвикателство и обща цел да задоволи клиенти. Защото клиенти са наши
партньори и са естествено XXXLutz в центъра. Вярно е: "клиент щастлив, XXXLutz
щастлив!"
Професионална програма за обучение гарантира квалифицирано обучение на персонала.
В началото на разширяването XXXLutz работи с около 500 служители. Днес има около 18
500 служители, които са назначени в XXXLutz дружествата, принадлежащи към групата от
компании.
В обучението XXXLutz Academy XXXLutz всеки служител има възможност
непрекъснато да се обучават и преквалифицират. Всички начинаещи започват с семинар
"Първата седмица на обучение " цялостна система за обучение, и по този начин се отваря
възможност да се възползват от обширни възможности за кариера в XXXLutz.
Основен стълб на корпоративна структура е включването на стажантите, които са обучени
в XXXLutz да станат отговорни и надеждни служители.
XXXLutz винаги търси най-новите тенденции и извършва покупка офиси на местно и
международно ниво по целия свят активно.
XXXLutz е партньор на известни
производители като Hülsta, Rolf Benz, WMF, Mobilia, Fossen, Leonardo, Esprit, Joop, Natuzzi
и много други.
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ НА XXXLutz Group?
Социалната отговорност играе важна роля за XXXLutz,която започва с работниците и
служителите,част от корпоративната философия. Групата XXXLutz е един от основните
спонсори и подкрепя Световната Vision организация.
В XXXLutz концепция е уникална.
Налице е австрийски модел,.
да предложи най-атрактивната гама на най-добра цена в много леснодостъпни места,
допълнени от голямо разнообразие от услуги, които позволяват на всеки клиент да
реализират своя дом мечта. Специална акция в изпълнението и реализацията на идеята за
на служителите на дружеството, които са обучени добре.
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Жалби XXXLutz бързо и ефективно да се обработват. Ако възникне проблем, всеки може
да се свържете с отдел за обслужване на клиенти.
XXXLutz предлага 3D планиране пространство от специално обучени консултанти . По
този начин, кухненски шкафове, живеещи комплекта стая,
аксесоари за баня и много по-точно планирано в стаята си и ще видите, използвайки 3D
модел бъдещето си - XXXL обзаведен - у дома.
В XXXLutz много маркови производители предлагат своите продукти. Това е част от
философията за ексклузивни марки като Hülsta, Rolf Benz, WMF, Mobilia, Fossen, Leonardo,
Esprit, Joop, Natuzzi и много повече, за да се изпълни.
Като пълноправен доставчик на услуги в областта на "мебели за дома и ..” XXXLutz
предлага на своите клиенти перфектно съвети и широка гама от продукти. Най-новите
тенденции и материали от най-високо качество. Основната гама от продукти XXXLutz
включва около от 35 000 до общо 1,2 милиона квадратни метра. Това съответства на
площта на 170 футболни игрища. В допълнение към обзавеждане на всички видове и
стилове, компанията също домашен текстил, пердета, бебешки продукти, осветление,
подови настилки, ориенталски килими, подаръци, домакински и аксесоари за дома пазари.
XXXLutz предлага на своите клиенти многобройни услуги: доставка, транспорт и услуги
за инсталиране: електро-и ВиК връзки. Популярна е XXXL с де монтаж мебели и срещу
малка такса за изнасяне на стари мебели и уреди.
Подобно на модата и дизайна на мебели се променя постоянно. XXXLutz работят
множество дизайнери и винаги да бъде в крак с тенденциите и включват определяне на
тенденции. Всяка година, следователно, една трета от обхвата XXXL - повече от 12 000
продукти - пресъздаден. Това означава, че средната възраст на продуктите в XXXLutz, е
две години.
За една малка такса XXXLutz ще се разпорежда със старите си мебели и уреди. При
закупуване на новите мебели консултант ще организира събирането и унищожаването на
старите. .
"Ние сме още по-добри." това е мотото на XXXLutz Group,който фокусира върху
образованието и обучението на своите служители. Те са гръбнакът на компанията и
тяхното добро образование осигурява добро обслужване на клиенти. Основен стълб на
корпоративна структура е включването на стажанти, които са обучени в XXXLutz да станат
отговорни и надеждни служители. Всички начинаещи започват с семинар "първата
седмица на " цялостна система за обучение, и по този начин се отваря възможност да се
възползват
от
обширни
възможности
за
кариера
в
XXXLutz.
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Всеки служител XXXLutz има възможност непрекъснато да се обучават и
преквалифицират. Те са получават обучението си в самия магазин, в XXXLutz академия
за обучение, но също така и на място при доставчика и производителя.
С над 1850 стажанти в различните професии XXXLutz един от най-големите треньори
стажуване. Професионалното обучение за XXXLutz винаги е поставен върху специална
стойност.
XXXLutz поставя високи изисквания относно обучението си и непрекъснато се работи
по оптимизиране на програмата за обучение да се даде възможност на завършилите стаж в
XXXLutz оптимални начални условия за работа. В XXXLutz всички стажанти имат всички
възможности за бързо изкачване на първите стъпки на професионалната стълбица.
Стажанти в XXXLutz насладите многобройни предимства. Например, в XXXLutz чираци
печелят повече от други. Много от заплата премии увеличение. В продажбите, е
възможно да се увеличи значително още към заплата година с комисионни. Особено наймладите служители се предлага широка програма за обучение, семинари за личностно
развитие или обучение за управление на бизнеса, което обхваща много теми, на
специализирано обучение и е идеалното допълнение към обучението в професионално
училище. В курса на обучение, забавлението не може да се пренебрегне, така че ученикът
обучение се провежда от специално обучен чирак треньор.
Онези, за които известна степен отнема твърде много време и искат да печелят пари, след
училище, имат големи възможности за да се изкачи по стълбичката на йерархията в
XXXLutz. XXXLutz предлага възможност за завършилите средно образование, като част
от работата, да получат образование за търговията асистент.
Млади специалисти с професионален опит или завършили университети и колежи са
добре поставени в XXXLutz Group, като част от магистърска програма за овладяване на
влизане в професионалния живот, докато първите стъпала на професионалната стълбица.
За тези, които искат да се развиват професионално, XXXLutz предлага отлични
възможности. Въпреки това, поради големия експанзия е необходимостта от служители,
които искат да поемат отговорност, много висока. XXXLutz насърчава вътрешни кариери
и осигурява работниците и служителите в Leadership Academy, програма за обучение,
която е оптимално подготвен за бъдещата работа.

Не само, че нашите търговски служители са постоянно, нашите техници са постоянно
обучение, за да предложим на нашите клиенти отлично обслужване.
XXXLutz Group е компания философия да има на всички нива на баланс между половете и
поколенията. Младите и възрастните служители, мъжете и жените имат различни гледни
точки по същия въпрос. Затова XXXLutz насърчава колоритен Personenmix на различните
нива на управление, за да направи възможно най-добрите решения.
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Равните възможности за всички. Разпределението на лидерски позиции, не е от възрастта
или пола, но е във възход или най-подходящия кандидат. Един от "Power" от Жени
XXXLutz например Ханелоре Vonkilch. Като управител на мебелен магазин XXXLutz в
Wiener Neustadt, той осигурява служителите си да гарантира, че всички продукти за
всекидневна, кухня, трапезария, баня, спалня и детска стая са подробно адаптиран към
индивидуалните нужди на клиентите. Няколко магазина са управлявани от жени.
XXXLutz е международна компания и има работници и служители от около 50 държави.
XXXLutz отдава голямо значение на разнообразието и това включва интеграция на
различни националности и култури на всички нива в компанията. XXXLutz активно
насърчава интеграцията на работниците и служителите с имигрантски произход.
"В неделя е свято" - всички XXXLutz мебелни магазини в Австрия са затворени в този
ден. Коледа е неделя на XXXLutz не чисто религиозни причини, а именно - хората,
работещи на XXXLutz с различни религиозни убеждения - но нашите служители за ден от
седмицата, като цяло се основава на работата, която ще гарантира време за семейството,
приятелите и хобита.
XXXLutz е успешна компания. Този успех се споделя и от персонала. Например, с
комисионни към основната заплата. По този начин, изпълнението е наистина ценно и че
започва в преподаването. От друга страна, той трябва да успее на динамична и оптимално
отбор. The образование и обучение е ключов фактор за дългосрочната мотивация на
XXXLutz отбор. Дали в собствените си академии за обучение или семинар, който
продължава своите възможности за развитие на най-добра XXXLutz. Така че работата е не
само различни, но все още предлага изобилие от възможности за развитие.
Първият приоритет е безопасността.
средногодишно.

XXXLutz създаде 500 работни места

Групата XXXLutz е вторият по големина търговец на дребно мебели в света и един от найпрогресивните компании в Европа. Професионално образование е от голямо значение по
време XXXLutz. 1800 стажанти с компанията една от най-големите компании за обучение
в Австрия. С професии в областта на търговията на дребно, офис, интериор дизайн
услуги, складова логистика и кетъринг XXXLutz предлага широка гама от възможности за
обучение. В допълнение към гъвкаво работно време допълнителни награди добро
изпълнение. В допълнение, стажанти получават допълнително в към обучението си в
професионално училище XXXLutz и специално разработена безплатно обучение за
продължаване на образованието.
През 2004 г., червеният стол е въведена като рекламно лого. Това даде на компанията найголемия стол в света, вписване в Книгата на рекордите на Гинес (височина 30м).
Председателят изпраща ясно послание и е видима емблема на мебелен магазин.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
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Компанията се фокусира върху производството на боядисани дървени кутии, кукли къщи и
подобни художествените занаяти.

С цел да се даде на потребителите по-голям комфорт при пазаруване индивидуална
концепция ресторант е въведена през 1996 година. Първите ресторанти възникнали в
мебелни магазини и Ried Wiener Neustadt, от този момент нататък получили нова къща,
ресторант
и
старите
къщи
са
оборудвани.
Service е много важно: Менютата се сервират и разбира се също така е възможно да се яде
а-ла-карт. Високият стандарт ресторанти кухня дължим XXXL-не на последно място найвисоко качество на съставките. В допълнение, XXXLutz готвачи заседава веднъж годишно
за изпитване и дегустация страхотно. Само ако е с добър вкус готвачите, това зависи от
табелата на XXXLutz ресторанти. Възможно е също така да разглеждате онлайн в храната
или да бъдат изпратени на текущото меню планира XXXLutz клонове по електронната
поща. Благодарение на приятелски работното време за служителя Group XXXLutz работят
няколко звездни готвачи.
Във всеки XXXLutz има детски площадки, така че пазаруването за децата да се опита

Hoffner - Втори модел
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Hoffner Furniture Company GmbH & Ко KG е дребно компания в мебелната индустрия.
Компанията е базирана в Шьонефелд в Берлин.
Фирмата е пълна гама дистрибутор в дома и обзавеждането. Обхватът основния продукт
включва около 100 000 продукти. В допълнение към мебели от различни стилове,
компанията предлага стоки за бита и домашни аксесоари.
Hoffner е мебелна компания, която има дълга традиция в мебелната индустрия и сега се
управлява от четвърто поколение на жена Соня. Прадядото на Sonja е воин, г-н Wilhelm
Кригер, който стартира с малък дърводелски цех, основан през 1910 година. През 2010 г.
компанията чества своя 100-годишен юбилей по този повод.
Рудолф Hoffner, също е дърводелец, построява компанията Hoffner по времето на Втората
световна война за да стигне до най-големия магазин за мебели в Берлин. След разделянето
на Германия, компанията не е продължена. Kurt воин, баща на Sonja воин, купува през
1967 г. Hoffner-правата върху името и построява компанията.
Hoffner центрове, са разположение в зависимост от местоположението на площ от 3000045000 кв. м търговска площ и предлага 600-1500 места безплатен паркинг.
Високата надеждност на стоката, се дължи на логистична система, която е уникална в
Германия. Нашата четири основни склада са разпределени така, че всеки от тях прави
мебели кратките срокове за доставка. В съвременните условия в Складовете ние може да
съхраняваме над 100 000 фантастична контейнера с мебели за повече от 600 000 кв. м..
площ.
Компютърната система за управление, контролира движението на стоките и прави
възможно: Бърз достъп и гарантира навременна доставка на поръчка. Обслужването ни на
над 500 компании, със собствени камиони,които доставят стоки на над 1.5 милиона
клиенти годишно.
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Веднага след обединението на Германия през 1991 г. започва разширението на първата на
компанията в новите федерални провинции. Като част от тази експанзия, централата на
компанията да се Walter село (сега Шьонефелд OT Walter село). се премества в
покрайнините на Берлин . През 2002 г. и 2004 г. чрез инвестиции в мебели Walther от
Gruendau-Loveless и Bad Segeberg стават най-активна в Югозападна и Северна Германия до
началото на 2005 г. с придобиването и преименуването на Фюрт открива офис Franc
Hoffner в старите федерални провинции.
На 1 Юли 2006 г., девет от десет германски мебелни магазини Мебели Walther AG
преименуван Hoffner. Това по-рано купи мебели Walther мажоритарен акционер и
Höffnerinhaber Kurt Кригер. На Sconto SB-мебели пазари остава част от мебелите Walther
AG и взе в замяна Tick, пазари Hoffner. Открит в началото на 2008 Hoffner в квартал
Freiham -големият мебелен магазин в Мюнхен. Придобиването и преименуването на
Мебели Rösrather център в Rösrath в Кьолн през 2010 г. и планирани за 2013 г., се установи
в Duisburg Hoffner продължава експанзията си в Западна Германия.
Hoffner има около 6000 служители, разпространява продуктите си изключително
чрез магазини и има 18 центрове , които са доставени от четири централни
складове.
Общо Hoffner работи 18 клонове. Те се намират в Берлин Сватба, Берлин Marzahn
Chemnitz, Котбус-Wilmersdorf, Dresden Elbe Park , Ерфурт Waltersleben, Фюрт, GruendauLoveless , Barsbuettel в Hamburg, Hamburg-Eidelstedt, Leipzig Günthersdorf, Magdeburg
Pfahlberg, Magdeburg Langenweddingen, Мюнхен Freiham, Rösrath, Росток, ШьонефелдВалтер селото и Schwetzingen.
Hoffner е признат обучение компания на търговска камара . Около 100 младежи се
обучават в най-различни професии годишно. Те включват търговци на дребно, както и за
специалисти в областта на храненето, специалисти по складова логистика, комуникации
покупка офис, специалисти в мебели кухни и хамалски услуги, дърво механици,
специалисти и рекламни търговци. В специалната програма за подкрепа обучава млади
лидери Hoffner за продажба.
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Качеството е нашата сила

"Много добър" за отлична ориентация за обслужване на клиенти. Топ място в
Kundenmonitor Германия, при независимо проучване през 2008 г. В областта на мебелната
промишленост от ServiceBarometer AG

Клуб на Best

Hoffner е член на "клуба на най-доброто обслужване на клиентите в одитирания
2012"
Като услуга в клуба шампион на BestenIm част от сертификационния Hoffner мебели е
тествана от Service GmbH Стойност и нейните партньори по света и Гьоте университет
Франкфурт на Майн. Резултатът: Hoffner спечели с 84 от 100 точки на титлата "Найдобрите компании практика в одитирания Обслужване на клиенти" .
Европейската мебелна индустрия произвежда половината от световния обем мебели,
достигайки до производствена стойност от над 82 млрд. евро.

Мебелното производство е концентрирано в големите индустриални страни в
Европейския Съюз и представлява обикновено около 2-4% от съвкупното промишлено
производство в Съюза.
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