PARTNER,
NA KTÓRYM
MOŻESZ POLEGAĆ.

HUSQVARNA – LIDER W OBSZARZE LEŚNICTWA I OGRODNICTWA

CO KRYJE SIĘ POD MARKĄ
HUSQVARNA?
HUSQVARNA jest wiodącym producentem i dystrybutorem maszyn, urządzeń,
odzieży ochronnej, części i akcesoriów do lasu i ogrodu.
Od momentu powstania firmy w 1689 roku, na przestrzeni 330 lat zbudowaliśmy
przedsiębiorstwo o silnej marce, zaspokajające potrzeby zarówno profesjonalnych
użytkowników w branży leśnictwa i architektury krajobrazu, jak i wymagających
właścicieli ogrodów. Nazwę Husqvarna firma zawdzięcza swojemu macierzystemu
szwedzkiemu miastu – Huskvarna. W rozdziałach historii koncernu zapisała się
produkcja broni, maszyn do szycia i motocykli, po oferowany dziś asortyment
produktów dla leśników i ogrodników.
Husqvarna Group jest notowana na giełdzie i zatrudnia około 13 000 pracowników,
a jej produkty są dostępne w ponad 100 krajach. Jeden ze światowych rankingów
zalicza Husqvarna Group do grona najbardziej ekologicznych firm na świecie.

1896
Do gamy produktów trafiają
motocykle, produkowane do
roku 1987.

1896
Rozpoczęcie produkcji rowerów,
którą zakończono w roku 1962.

1872
Rozpoczęcie produkcji maszyn
do szycia oraz żeliwnych
urządzeń kuchennych.

1689

1680
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Powstanie fabryki broni
Husqvarna.
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Wprowadzenie pierwszego
na świecie robota koszącego
zasilanego energią słoneczną.

Husqvarna Group znów niezależna
i notowana w sztokholmskim
indeksie giełdowym NASDAQ OMX.

1986

2007

Rozpoczęcie produkcji
pierwszego ridera.

Husqvarna przejmuje firmę

Husqvarna prezentuje dwie nowe
pilarki o pojemności silnika 50 cm3:
545/550 XP® Mark II.

1978

2012

Przejęcie firmy Husqvarna
przez Electrolux spowodowało
rozszerzenie asortymentu
produktów dla leśnictwa
i ogrodnictwa.

Husqvarna konstruuje
urządzenia akumulatorowe.

2016

Pierwszy na świecie robot
z napędem 4x4 – Husqvarna
Automower® 435X AWD

2020

Husqvarna znalazła się na 2.
miejscu wśród najsilniej
rozwijających się marek.

1959
Rozpoczęcie produkcji
pilarek i kosiarek silnikowych.

Pierwszy hybrydowy rider P 535HX.

W tym samym roku
w miejscowości Huskvarna
uruchomiono pierwszy zakład
Husqvarna produkujący
łańcuchy do pilarek.
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Satelitarny system EPOS,
umożliwiający wirtualne
wyznaczenie obszaru koszenia
bez stosowania przewodów
ograniczających.
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HUSQVARNA GROUP
HUSQVARNA GROUP OFERUJE SZEROKI ASORTYMENT
RÓŻNORODNYCH PRODUKTÓW W CZTERECH SEGMENTACH:

HUSQVARNA

GARDENA

MARKI KONSUMENCKIE

BUDOWNICTWO

SILNA MARKA. WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE.
Husqvarna szczyci się wieloletnią tradycją jako marka premium, skierowana zarówno do profesjonalnych użytkowników z branży leśnej
i pielęgnacji krajobrazu, jak i wymagających właścicieli ogrodów. Szeroki asortyment naszych produktów obejmuje pilarki silnikowe, wycinarki,
roboty koszące, kosiarki, traktory ogrodowe i pakiety innowacyjnych rozwiązań. Dzięki nowoczesnej technologii i atrakcyjnym produktom firma
Husqvarna odgrywa wiodącą rolę szczególnie w dziedzinie produkcji urządzeń akumulatorowych oraz zaspokaja oczekiwania zarówno
konsumentów prywatnych, jak i profesjonalistów z sektora komercyjnego.

HUSQVARNA TO DYNAMICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ INNOWACYJNOŚCIĄ.

201
20
17

PRODUCT
CATEGORY
eGARDEN
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Wyróżnienie German Design
Award dla robota koszącego
Automower® 315X

Nagroda reddot design award 2019
dla robotą koszącego
Automower® 435X AWD

Zwycięzca w kategorii Industry
Excellence in Branding
Gardening & Tools

Wyróżnienie czasopisma
Computer BILD 2017 dla robota
koszącego Automower® 450X

Wyróżnienie German Design Award
dla kasku leśnego Husqvarna
Technical

W roku 2016 markę Husqvarna
uznano za drugą wśród najsilniej
rozwijających się

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW.
ERGONOMICZNE WZORNICTWO.
WYDAJNOŚĆ PRACY.
Wybór produktów do własnego sklepu nie jest łatwym zadaniem. Dlatego, aby osiągać swe cele, warto zaufać silnej marce.
Husqvarna już od ponad 330 lat stawia na wysoką jakość i innowacyjność. Od pilarek poprzez kosiarki, podkaszarki, traktory
i dmuchawy po roboty koszące Automower® – nasz asortyment produktów charakteryzuje się zarówno atrakcyjnym
wzornictwem, jak i innowacyjnością i łatwością obsługi. Cenimy naszych Autoryzowanych Dilerów i postrzegamy siebie jako
partnera, który wspiera ich w biznesie, inwestuje i pomaga stale się rozwijać.
Dobra współpraca to podstawa wspólnego wzajemnego sukcesu.
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DLACZEGO HUSQVARNA?
Oferujemy Państwu szeroką gamę wysokiej jakości produktów i niezrównane wsparcie dla Autoryzowanych Dilerów. Nasz oddany zespół ds. sprzedaży
umożliwia nowym Dilerom sprawne wejście na rynek. Dzięki dostępowi do naszej platformy informatycznej mogą Państwo korzystać z informacji
o produktach, szkoleń online, baz danych graficznych, a także cenników i wielu innych narzędzi. Bardzo szerokie wsparcie dla Autoryzowanych Dilerów,
także w zakresie cyfryzacji handlu specjalistycznego to kolejny argument za rozpoczęciem współpracy z nami. Czujemy się odpowiedzialni za
optymalne wyposażenie Państwa w narzędzia potrzebne w codziennym biznesie i poprowadzenie Państwa drogą do sukcesu. Husqvarna dofinansowuje
także wewnętrzne i zewnętrzne aranżacje salonów dilerskich.

WYGODNY SPOSÓB SKŁADANIA
ZAMÓWIEŃ

BEZPIECZEŃSTWO I MAKSYMALIZACJA
ZYSKU

Atutem marki Husqvarna jest bogaty
asortyment produktów. Zamawia się je
wygodnie w systemie WebOrder lub
telefonicznie. To ogromna zaleta bo nie
tracisz czasu na czasochłonne rozmowy
telefoniczne z wieloma różnymi
dostawcami.

Husqvarna jest wiodącym producentem
urządzeń na potrzeby leśnictwa
i ogrodnictwa, a nasz udany rozwój
od ponad 330 lat dowodzi, że tak
pozostanie. Ta stabilność zapewnia
Państwu bezpieczeństwo i oparcie.
Autoryzowany Diler Husqvarna nie
potrzebuje pośrednika i w ten sposób
maksymalizuje swój zysk.
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RÓŻNORODNOŚĆ
Od profesjonalnych urządzeń klasy
premium po sprzęt dla wymagających
właścicieli ogrodów – firma Husqvarna
oferuje najszerszy na rynku asortyment
produktów o atrakcyjnej stylistyce
i niezrównanej wydajności, na miarę
potrzeb różnych użytkowników.
Ta różnorodność umożliwi Państwu
zwiększenie zasięgu i zdobycie nowych
segmentów rynku.

PROGRAM DLA AUTORYZOWANYCH DILERÓW
Husqvarna to jedna z najbardziej znanych marek w branży ogrodniczej i leśnej,
która cieszy się doskonałą renomą i uznaniem. Zapewnia to możliwie najlepszy
fundament do zbudowania Państwa biznesu. Dużo inwestujemy, aby wraz z Autoryzowanymi Dilerami rozwijać się i osiągać sukcesy. Konsekwentnie realizowany
program marketingowy umożliwia efektywne pozyskiwanie klientów.
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MARKETING
I REKLAMA
Prowadzimy szerokie działania marketingowe,
które pozwalają budować silną markę Husqvarna,
a jednocześnie prowadzą klientów bezpośrednio
do Autoryzowanego Dilera Husqvarna.
Program marketingowy obejmuje między
innymi reklamę telewizyjną, szeroką promocję
w Internecie oraz w prasie, a także uczestnictwo
w targach czy wydarzeniach branżowych.

WSPARCIE SPRZEDAŻY
ROBOTY KOSZĄCE
AUTOMOWER®
I MASZYNY
AKUMULATOROWE 2021

550 XP® MARK II
NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
CIĘCIA W SWOJEJ
KLASIE

Nowa generacja pilarek:

Husqvarna 550 XP® Mark II
i 545 Mark II

CENNIK 2021
Broszury

Reklama telewizyjna

Profesjonalany merchandising
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SZYBCIEJ.
DŁUŻEJ.
LEPIEJ.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
DO TWOJEGO OGRODU

Poznaj tę historię na

#newchainsawgeneration

SZKOLENIA I WSPARCIE TECHNICZNE
Udostępniane przez firmę Husqvarna bezpłatne szkolenia sprzedażowe i techniczne online umożliwią Państwu i Państwa pracownikom osiągnięcie
poziomu eksperckiego w dziedzinie naszych produktów. Instrumentem ułatwiającym ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności produktowych
jest Husqvarna University. Ponadto oferujemy również szkolenia realizowane na terenie całego kraju lub z wykorzystaniem narzędzi online.
Można je wygodnie rezerwować za pomocą naszego narzędzia online. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie poprzez dostęp osobisty,
który należy utworzyć indywidualnie dla każdego pracownika. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Warto przekonać się osobiście!
Biuro handlowe Warszawa

HUSQVARNA
W POLSCE
Biuro handlowe
Husqvarna Poland sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15B
03-371 Warszawa
tel.: 22 330 96 00, 330 96 01
Zakład produkcyjny Husqvarna Mielec
ul. COP-u 6
00-613 Mielec

Zakład produkcyjny Husqvarna Mielec

Gdańsk

Olsztyn

Szczecin

Białystok

Bydgoszcz

Gorzów
Wielkopolski

Toruń
Warszawa

Zielona
Góra

Poznań
Łódź

Wrocław

Częstochowa

Kielce

Lublin

Wałbrzych
Opole

Mielca
Katowice

Rzeszów
Kraków

Zakład produkcyjny Husqvarna Mielec
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RÓŻNORODNA OFERTA MARKI HUSQVARNA
Husqvarna jest znana z kosiarek, dmuchaw, podkaszarek i pilarek silnikowych. Jednak gama naszych produktów jest znacznie szersza. Poniżej
prezentujemy różne grupy produktów z bogatej oferty urządzeń akumulatorowych i spalinowych. Wszystkie produkty znajdą Państwo na stronie
internetowej www.husqvarna.pl.
Roboty koszące Automower®

Pilarki silnikowe

Podkaszarki i wycinarki

Kosiarki

Nożyce do żywopłotu

Myjki wysokociśnieniowe

Dmuchawy

Ridery

Traktory ogrodowe

Kultywatory

Odśnieżarki

Narzędzia, akcesoria i oryginalne części Husqvarna
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ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA
DO REALIZACJI RÓŻNORODNYCH ZADAŃ
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www.husqvarna.pl
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone. Husqvarna oraz inne znaki produktowe są zarejestrowanymi znakami towarowymi Husqvarna Group.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.husqvarna.pl

