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Panie i Panowie,

WPROWADZENIE

Nazywam  się  Kenneth  Okafor  i  pochodzę  z  Nigerii.  Eksportuję

samochodowe  części  zamienne  do  Nigerii  i  kilku  innych  krajów

afrykańskich.

Zacznę  od  podziękowania  organizatorom  tej  międzynarodowej

konferencji,  za  zaproszenie  mnie  do  zwrócenia  się  do  tej  wspaniałej

publiczności.

Jestem pod wrażeniem z jaką determinacją organizatorzy tej konferencji

chcą  nas  edukować.  Edukacja  w  zakresie  nowych  technologii

przetwarzania  zużytych  części  samochodowych,  a  także  w  zakresie

recyklingu jest bardzo cenna zwłaszcza dla osób z Afryki.



SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH NA RYNKU NIGERYJSKIM

Europejskie części zamienne do samochodów używanych nadal cieszą się

dużym  popytem  w  Nigerii  ze  względu  na  fakt,  że  wielu  właścicieli

samochodów  woli  kupować  używane  części  zamienne  do  naprawy

swoich samochodów zamiast kupować nowe części, które w większości

nie  spełniają  norm  jakości  lub  nielegalnie  importowane  z  krajów

azjatyckich.

W  przeszłości  Nigeryjczycy  korzystali  wyłącznie  od  kilku  marek

samochodów, takich jak Toyota, Volkswagen, Mercedes Benz i Honda.

Moje ostatnie badania pokazują, że wiele innych marek samochodów,

takich jak Daewoo, Opel, Renault itp. znalazło się na rynku nigeryjskim,

wymuszając tym samym spadek cen bardziej popularnych marek.



WYZWANIA STOJĄCE PRZED DEALERAMI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO
SAMOCHODÓW

Niektóre z wyzwań napotykanych przez dealerów części zamiennych do

samochodów są następujące:

1. Wysoki koszt cła i koszt przywozu.

2. Wysokie kursy wymiany walut

3. Gwarancja  jest  kolejnym  czynnikiem,  ponieważ

używane części zamienne z uszkodzonych lub porzuconych

samochodów cieszą się wyższym popytem w Nigerii.

Dlatego  też  zalecam  wdrożenie  sprawnego  programu

gwarancyjnego.

Sugeruję również, że należy zachować odpowiednią ostrożność podczas

przetwarzania,  konserwowania  i  pakowania  tych  zużytych  części

zamiennych do samochodów, aby zachować ich standard.



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W TEJ KONFERENCJI

Doświadczenie  zdobyte  podczas  mojego  udziału  w  poprzednich

konferencjach  organizowanych  przez  FORS  było  bardzo  pomocne  i

jestem przekonany,  że  konferencja  ta wzbogaci  moją wiedzę na temat

najnowszych  osiągnięć  w dziedzinie  technologii  recyklingu.  Mając  na

uwadze  fakt,  że  do  sukcesu  każdej  firmy  potrzebne  są  aktualne

informacje i  znajomość obowiązujących przepisów, którymi kieruje się

branża.

Podzieliłem się  niektórymi  z  tych  doświadczeń  z  niektórymi  z  moich

kolegów  i  wykazali  oni  gotowość  do  przyjęcia  tego  innowacyjnego

podejścia.

Rząd  nigeryjski,  próbując  zadbać  o  jakość

środowiska  naturalnego  przyjął  technologię

recyklingu,  przyznając  licencje  niektórym

inwestorom  zagranicznym  na  założenie

zakładów recyklingu, które

będą zatrudniać lokalnych pracowników w tym szybko rozwijającym się

pod względem populacji kraju.



WNIOSEK

Jeszcze  raz  chciałbym szczególnie  podziękować  całemu  kierownictwu

FORS za wspaniałą pracę, którą wykonujecie i za to, że w swojej wizji

widzicie również Afrykę.

Dziękuję bardzo za uwagę.


