
Където качеството влиза в играта



FREUDENBERG: Групата, към която принадлежим
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Семейна група, основана преди около 160 години. 
Креативност, качество, разнообразие и иновативност 
са крайъгълните камъни на компанията. 

Контрол упътнение и вибрации Текстилно производство Продукти за домакинството Специализирани и други

Нашите основни търговски дивизии:



FREUDENBERG: Доставчик на различни пазари
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I. Мобилност и транспорт

VI. Проучване и услуги

IV. Здравеопазване и хранително-вкусова 
промишленост

II. Енергия и ресурси

V. Домакинство и текстил

III. Индурстия и производство



FREUDENBERG GROUP: Тенденция в годишните доходи
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Aaaaaaaaaaaaaaaaa 
Приход на групата 
Печалба на групата  
Служители

По справедливост 2013* 

5,646 млн. евро 

399 млн. евро

33,245

По справедливост 2014* 

5,982 млн. евро 

478 млн. евро

34,030

* Според новите международни счетоводни стандарти IFRS 11, съместните предприятия  (джойнт венчърс) 50 на 50, в които Freudenberg няма 
индустриално управление са консолидирани в съответствие с метода на справедливостта. Общите приходи и служители както и придобивки и 
вземания вече не са - пропорционално на квотата на участието – включени/инкорпорирани в обединените сметки..



FREUDENBERG Технологии в уплътнението 
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Кратък профил
 Най-голямата подгрупа в рамките на Freudenberg Group
 Около 15 000 служители в целия свят и 2.1 милиарда евро 

годишен приход за 2014
 Годишно производство на 5 милиарда уплънения, около 400 милиона 

броя месечно
 Третият най-голям потребител на гума в света 

(дори №1 с партньра си NOK)
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CORTECO в рамките на настоящата FST  – Организация и управление

June 18, 2015
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Офис продажби + склад 
Офис продажби

CORTECO Глобална организация

Emilio ChiolerioJune 18, 2015



1932, Историята започва 
Оригиналана италианска търговска марка
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ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ
1932 - Патентована е търговската марка Corteco 
1936 - Започва партньорство с Freudenberg Group
1996 - Основана е компанията Corteco по същия бизнес модел по света 
2012 - Използване на нов канал за снабдяване «ACE project» и въвеждане на CDC 
2013 - Имплементиране на нашата Глобална организация
20152017 - Нова глобална стратегия на Corteco и по тази причина въвеждане на нова FST DC Италия.



CDC: Централен/Основен дистрибуторски център, Hirschberg 
Ние сме едни от водещите IAM играчи в областта на оборудването за първоначално 
вграждане или резервни части със съответстващо качество.
Повече от 19 000 продукта, налични за следпроизводственият пазар.
Качествени процеси, качествени части, международно ноу-хау, опит и експертност 
благодарение на синергията с Freudenberg Group.
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Нова верига за снабдяване на Corteco започва от тук



Оборудване за първоначално вграждане или резервни части със същото качество:
ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ НА CORTECO ВЛИЗА В ИГРАТА.
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Директни връзки с подразделенията на Freudenberg Group Divisions: FST- FFT. 
Познаване на опита и експертността, придобити от центровете за компетентност. 
Постоянна технолохична иновативност.
Дистрибуция на някои от водещите световни марки.

Стабилизираща щангаФилтри купе

Части за контрол на 
вибрациите за шаси, 

двигател и трансмисия

Гумено каре 
карданен вал

Гарнитури и болтове за 
цилиндрови глави

Клапани и уплътнения 
за клапани

Семеринги Ролки



CORTECO, ЕКСПЕРТИ В:

Семеринги;
Гумички за клапани; 
Комплекти за 
уплътнения (готови 
за монтиране)
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Тампони за скоростна кутия/двигател 
(хидравлична и стандартна версия) 
Отделни ролки колянов вал и 
вибрационни успокоители
Тампони за шаси (хидравлични и 
стандартни версии)
Стабилизиращи щанги
Тампони за скоростна кутия
Тампони с лагери за карданен вал

Филтри за частици 
Активен въглен

Филтри 
за купе 

Технология за 
вибрационен контрол

УПЛЪТНЕНИЕ:



FREUNDEBERG ЕКСПЕРТНОСТ - ИНОВАЦИИ ЗА 
СЛЕПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПАЗАР

Модерно уплътняване и технология за контрол 
на вибрацията са ключовите фактори за 
надеждността и комфортността на автомобила.

Иновации в уплътняването:
Енергоспестяващи семеринги  (ESS)
Гумички за клапани с ръб 
Ново екологично PTFE уплътнение

Иновации във вибрационния контрол:
Демпферна шайба  
Гумено каре за карданен вал
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ESS®
Ново екологично 
PTFE уплътнениеГумички за клапани

Демпферна шайба  
Гумено каре за 
карданен вал



ЦЕННОСТИ НА CORTECO
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Глобална логистична мрежа

Иновативни продукти

Стойност за парите

Оригинално качество

Надежден партньор

Гъвкавост



Офис продажби + склад

ГЛОБАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА CORTECO

Офис продажби
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Хората са нашата сила. Ние работим с тях, но също и за 
тях. Например, на локално ниво, Corteco е въвел Проект за 
смелост, отдаден да приготви хората да приемат 
промените и да не се страхуват от тях.
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ВИЕ ДВИЖИТЕ ПРОМЯНАТА!
FST екип и управление на таланти

Freudenberg технологии за уплътнение промотира 
глобалния си проект за управление на хора по целия 
свят. Проектът се състои от:

Водещи принципи: постоянно спазване на 
водещите ни принципи за доходоносен 
растеж

Управление на таланти: развиване на човешките 
ресурси чрез проактивна оценка на ключови умения 
и компетенции, базирани на приспособена 
програма, целяща чрез специфични дейности да 
изведе най-доброто от корпоративния талант.

Водещи принципи



ВЪНШНИ КОМУНИКАЦИИ (КЛИЕНТ/ПАЗАР)

Развива фундаментален проект за 
комуникация, за да повиши 
познаваемостта на марката Corteco 
ефективно и ефикасно.

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за 
нашите клиенти: напреднало ноу-хау 
за продуктите на Corteco;
ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА, за да е 
наясно пазарът със света на Corteco;
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА 
ПРОДАЖБИ: рекламни материали 
като флаери и брошури;
СОЦИАЛНА МЕДИЯ И УЕБ 
КОМУНИКАЦИИ
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CORTECO „ПО-СОЦИАЛНО” ОТ ВСЯКОГА

За да сме  в крак с времето, сме установили връзките 
си, ползвайки социалните медии.
Така че, сега можете да ни последвате на:

Уебсайт: www.corteco.com

Findyourseal.com: findyourseal.com

Linkedin

Youtube

Особено в нашия Youtube канал можете да намерите 4 
урока и всички меродавни за Групата видеоматериали.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ




