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Upór 



Wszyscy zajmujemy się recyklingiem pojazdów 

Pełny serwis 

Samoobsługa 

Samochody klasyczne 

Nowoczesne samochody 



Rynek wtórny 



CO UKAZUJĄ DANE? 
 

 

 

 

Nie ma konkurencji w naszej branży - producenci części 

oryginalnych oraz i rynek wtórny są prawdziwym 

zagrożeniem! 



Zmiany w branży 

Pojazdy autonomiczne 

Współdzielenie przejazdów 

Własność OEM (autonomiczne współdzielenie 
przejazdów) 



 
 
 

Współpraca 

Czy współpracujesz z innymi firmami 
zajmującymi się recyklingiem? Czy z nimi 
walczysz? 



 
 
 
 
 
 

 

Grupy handlowe 



Tworzenie grup handlowych, aby lepiej zaspokoić 
potrzeby rynku 

 

 

 

Aby spełnić potrzeby rynku, musisz mieć dostęp do 

produktów i niedrogiego transportu 



HISTORIA MIDWEST RUNNER 
 

 

 Midwest 

 Grupa rozpoczęła działalność w 1999 r. z 5 członkami 

 Przedsiębiorstwo transportu ciężarowego rozpoczęło działalność w 2001 r. 

 Obecnie liczy 76 członków i wciąż rośnie 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Midwest Runner 
 

 



Przykłady opakowań 



 

Zasobniki transportowe 



GRUPY ROSNĄ 
 

 

 MidwestAutomotive Trucking 

 5 centrów, do których dojdzie 6 w Q2 

 48 zakładów w 2016 r. do 76 zakładów dzisiaj 

 54% wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 

 Team PRP 

 
 

 10 centrów 

 90 zakładów w sieci transportowej 

 20% wzrost w ciągu ostatnich 3 lat 
 

 Inne grupy, takie jak Recyclers Cross Dock, Elite, QRP Canada, itp. 



CZY WSZYSTKIE GRUPY SĄ TAKIE SAME? 

 Każda grupa ma swój niepowtarzalny styl 

o Midwest Automotive Trucking 

o Po prostu sieć transportu ciężarowego 

o Nie posiada norm jakości 

o Nie angażuje się w spory między zakładami 

o Ma proces zgłaszania roszczeń odszkodowawczych 

o Team PRP 

o Zorganizowana grupa z zarządem itp. 

o Normy i procedury jakości 

o Szczegółowe zasady działania 

o Różne komisje i sposoby zaangażowania 



DLACZEGO WARTO BYĆ W GRUPIE HANDLOWEJ? 

 Zwiększony dostęp do produktów 

 Zwiększony obszar rynku, w tym rynki które wcześniej były niedostępne 

 Codzienne, stałe dostawy 

 Nawiązane relacje i sojusze 

 Niski koszt frachtu 

 Podnosi poprzeczkę 

 Zauważyłem, że wiele zakładów, w tym nasze, usprawniły procesy i wydajność dzięki przynależności do grupy 

 Większość grup ma spotkania twarzą w twarz; sztuka dziś rzadko spotykana 



DLACZEGO WARTO BYĆ W GRUPIE HANDLOWEJ? 

 Zwiększone przepływy pieniężne (omówione w późniejszym slajdzie) 

 Wykorzystuj swój samochód dostawczy do tego, do czego powinien być używany - dostawy 

sprzedanych produktów klientom końcowym  

 W grupie siła 

 Informacje o trendach i wiedza branżowa są często wymieniane w grupie 

 Grupy dzielą się informacjami branżowymi i rozwojem sytuacji 

 Zakupy i podział kosztów w ramach grupy 

 Towarzystwo, przyjaźń i bycie częścią czegoś większego 



CO MÓWIĄ CZŁONKOWIE? 
 

 
„Najbardziej orzeźwiający i satysfakcjonujący postęp w branży recyklingu samochodowego jest wynikiem współpracy naszych partnerów z branży. W latach ubiegłych, w Kanadzie 
i USA, firmy zajmujące się recyklingiem samochodowym postrzegały się nawzajem jako konkurenci. Wszyscy strzegliśmy się przed wymianą informacji i handlem częściami. 
Największy wzrost wśród postępowych firm zajmujących się recyklingiem samochodowym (zarówno małych jak i dużych firm zajmujących się recyklingiem samochodowym) 
nastąpił w ramach współpracy Working Together To Achieve More (Pracując razem, aby osiągnąć więcej). Ewolucja grup handlowych i firm zajmujących się recyklingiem 
samochodowym, które są skłonne dać z siebie (informacje, rzeczywiste wskaźniki biznesowe i mentoring) przyczyniły się do rozwoju rynku części pochodzących z recyklingu w 
Ameryce Północnej, co przyczyniło się do zwiększenia możliwości sprzedaży. Dbałość o potrzeby klientów jest tym, o co chodzi, a wraz z pojawieniem się systemów logistycznych, 
technologii umożliwiających udostępnianie informacji o naszych częściach wszystkim, a także dzięki zdrowemu rozsądkowi wiodących firm zajmujących się recyklingiem 
samochodowym możemy rozwijać się w sposób, który w przeciwnym razie nie byłby możliwy". 

 
-- David Gold 

Przewodniczący ARA 2017-2018 



CO MÓWIĄ CZŁONKOWIE? 

„Powiedziałbym, że główną korzyścią dla M&M w handlu z innymi grupami było to, że widziałem jak działają inne zakłady; 
mogłem zobaczyć co robią inaczej niż my. Udało mi się stworzyć nową atmosferę w M&M poprzez połączenie sposobów, 
które sprawdziły się dobrze dla naszych pracowników i działań w zakładach partnerskich. Adaptacja innych metod 
przyniosła lepszą wydajność i jakość naszych części we wszystkich obszarach". 

 
-- Trevor Cantrell 

Lider zespołu QCTeam w M&M Auto Parts 



Mentoring 

Czy możesz pomóc zmagającej się z problemami firmie 
zajmującej się recyklingiem? 

Udostępniaj swoje dane 

Porównuj się z innymi, aby pomóc sobie nawzajem 



Wspólny głos (Stowarzyszenie) 

Wizerunek publiczny 

Kampania uświadamiająca Choose Recycled Parts (Kupuj części z 
recyklingu) 



 



 



 



 



 



Sprawy rządowe 

Wykorzystaj FORS, aby odpierać działania OEM, 
rozporządzenia i ustawy 



Certyfikacja 

Certyfikacja NSF 



RZECZY DO PRZEMYŚLENIA 

 Jak możemy lepiej się ze sobą komunikować? 

 
 Wymień trzy zakłady, które twoim zdaniem dobrze się spisują. Podziel się pomysłami i celami z 

partnerami. 

 
 Znajdź dwa zakłady, z którymi prowadzisz interesy i ciężko pracujesz, aby stworzyć 

lepsze kanały łączności. 



Przyjedź na 75 doroczną konwencję ARA w Orlando, Floryda 31 października 
Zarejestruj się pod adresem www.ARAExpo.org 

http://www.araexpo.org/


 


