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Уважаеми г-н Ким, разкажете накратко за себе
си и компанията, която представлявате, на чи-
тателите на сп. Инженеринг ревю.
Х. К.: Doosan Machine Tools стартира своята дейност

през 1976 година, а днес е сред 5-те най-големи произво-

дители на високопрецизни металорежещи машини в све-

та. Едно от най-силните ни предимства е фактът, че

предлагаме висококачествен продукт на разумна цена.

Това дава добри възможности на клиентите, които биха

искали да оптимизират производствените си разходи.

Сред тях са световни компании, работещи в областта

на автомобилната промишленост, авиокосмическия сек-

тор и много други. Нашият център в Германия разполага

с 60 служители, половината от които се занимават

именно с клиентско обслужване.

От 2015 г. Евромаркет е единствен оторизиран
представител на Doosan Machine Tools за Бълга-
рия. Какви са впечатленията ви от съвместна-
та ви работа?
Х. К.: Партньорството ни започна през 2015 година и

спокойно можем да кажем, че първата година заедно беше

изключително успешна. Затова и сега очакваме още една

подобна, дори по-добра от предходната. Тъй като виждаме

предстоящото развитие на българския пазар, от Doosan

Machine Tools се чувстваме късметлии, че срещнахме Евро-

маркет и че именно те са наш партньор и представител

в България. От впечатленията си дотук силно вярваме, че

Евромаркет притежава качествата да бъде пазарен лидер

в областта на металорежещата техника.

Д. П.: Евромаркет се спря на Doosan, защото по наше

мнение компанията е в топ 3 на световните производи-

тели, разполага с широка гама, предлага висококачестве-

ни машини на пазарни цени, наличности и много сериоз-

на поддръжка. Компанията прави значителни инвести-

ции в готови, налични машини, предлага обучения, инже-

нерингова поддръжка. Това са фактори, които ни позво-

ляват лесно да си свършим работата, а именно да реа-

лизираме продажби. Що се отнася до качеството – то е

на световно ниво, не отстъпва по нищо на останалите

производители. В пазарно отношение са развиваща се

фирма, с нарастващ пазарен дял както в световен ма-

щаб, така и в България.

Г-н Ким, как оценявате развитието на българс-
кия пазар и бихте ли могли да го сравните с дру-
ги в региона?
Х. К.: Виждам потенциал за развитие, защото българ-

ската индустрия започва да инвестира в иновации за

своите производства. Все още приоритетно предприя-

тията търсят базови машини, но вярвам, че бъдещето

е тясно свързано с постепенното налагане на концепци-

ята Industry 4.0 (бел. ред. глобалната тенденция за разви-

тие на индустрията, базирана на прехода от конвенци-

онално към смарт производство, за която можете да

прочетете повече в сп. Инженеринг ревю, брой 2/2017).

От това, което виждам на изложението (бел. ред.

MachTech Expo, 4-6 април), считам, че българската инду-

стрия ще направи много бърз скок. Това, което знам, е,

че Евромаркет е в топ 5 на най-успешните търговци на

машини в България и аз вярвам в техните възможности

и опит.

Какви са очакванията ви за бъдещите резулта-
ти и развитието на партньорските ви отноше-
ния занапред?
Х. К.: Имаме надежден партньор тук и хората е важно

да знаят, че политиката на Doosan Machine Tools е бази-

рана на тясното сътрудничество с нашите дилъри. За-

това уверявам нашите настоящи и бъдещи клиенти, че

ще останат много доволни от комплексната услуга, ко-

ято ние като производител и Евромаркет - като наш

представител на пазара, ще им предоставим.

Д. П.: Очакваме значителен ръст на продажбите всяка

следваща година. Имаме оптимистични очаквания – раз-

виваме търговската структура и сервиза си, а така

увеличаваме възможностите си и предлагаме по-каче-

ствени услуги на клиентите си. Очакваното увеличение

в броя продадени машини е около 50% за всяка от след-

ващите 3 години.

На база постигнати резултати през първата година,

смело мога да заявя, че това партньорство е най-добри-

ят стартъп, който е правил отдел Euromarket Metal Hold

в историята си. Ето защо планираме да вложим усилия-

та си в неговото бъдещо развитие.
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