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Pół roku z Covid-19

Na początku tego roku firma Felgeo.pl tradycyjnie była na etapie 
finalizowania przygotowań do sezonu wiosennego, tak aby cały 
potencjał przedsiębiorstwa mógł we właściwym momencie stawić czoło 
zapotrzebowaniu przebudzonego z zimowego letargu rynku. Wprawdzie 
informacje docierające z drugiej półkuli były niepokojące, a wiadomo, że 
jakiekolwiek problemy największej obecnie gospodarki świata (pod względem 
wartości PKB) w taki czy inny sposób mogą łatwo przełożyć się na sytuację 
ekonomiczną każdego regionu, to jednak wariant, w którym pandemia 
bezpośrednio sparaliżuje nasz kraj, wydawał się nieprawdopodobny.
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Zamknięte granice i reżim sanitarny po chwili stają się faktem. 
Obawy o dalszy rozwój wypadków są realne i poważnie rozwa-
ża się najczarniejsze scenariusze. Ze względów bezpieczeństwa 
stacjonarny sklep zostaje zamknięty do odwołania, a obok biz-
nesowych planów na rok 2020 pojawia się spory znak zapytania. 
Na pierwszy ogień poszły przygotowania do udziału w najważ-
niejszych imprezach targowych branży moto – terminy targów są 
albo po kolei przesuwane, albo w ogóle odwoływane, a trwające 
właśnie inwestycje w rozbudowę firmy należało poddać wnikli-
wej weryfikacji pod kątem założonych etapów realizacji.

Największym zmartwieniem było jednak bieżące utrzymanie 
firmy w sytuacji, gdy ze wszystkich stron napływały niewesołe ko-
munikaty o kłopotach coraz większej rzeszy przedsiębiorców. Za-
mknięcie kraju i różne obostrzenia nastąpiły w chwili, gdy wiosen-
ne żniwa branży oponiarskiej powinny już ruszać pełną parą. A tu 
cisza – poziom zamówień właściwy dla głębokiego snu zimowego.

Podstawę działalności Felgeo.pl stanowi handel felgami do 
aut osobowych oraz zaopatrzenie warsztatów, a koncepcja firmy 
opiera się na sprzedaży online. Sprzedaż stacjonarna jest margi-
nalna i utrzymywana właściwie tylko ze względów prestiżowych, 
jej czasowe wstrzymanie nie było specjalnym problemem. Go-
rzej, że minął marzec, a o szczycie sezonu trudno było mówić. 
W mediach trwał nawet spór o to, czy obywatel może odwiedzić 
warsztat w celu wymiany ogumienia w swym pojeździe...

Oszczędzając czytelnikom pandemicznych wspomnień, prze-
skakujemy o dwa-trzy miesiące w przód i co możemy stwierdzić? 
Branżowe żniwa zostały jak co roku odhaczone, tyle że ze sporym 
poślizgiem i krócej, ale za to intensywniej. Kluczowym miejscem 
wirtualnego sklepu internetowego jest – jak najbardziej realny – 
dział wysyłkowy. To tutaj bije serce firmy i to od organizacji pracy 
tego działu i zaangażowania jego załogi w dużej mierze zależy 
reputacja i sukces przedsięwzięcia. Szczególnie że w  szczycie 

opóźnionego sezonu praktycznie każdego dnia no-
towano kolejne rekordy ilości wysyłanych 

paczek. Zaistniała nawet potrzeba 
zatrudnienia dodatko-

wych pracow-

Siedziba firmy Felgeo.pl w Kostrzynie nad Odrą
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ników do obsługi magazynu i spedycji. Jedynym wąskim gardłem 
spowodowanym pandemią okazały się utrudnienia na granicy 
z Niemcami (eksport na unijny rynek to ważna część działalności 
Felgeo.pl) i możliwe wydłużenia terminów dostaw. Był nawet taki 
moment, że do niektórych rejonów, np. we Francji, firmy kurier-
skie odmawiały dowozów.

Spoglądając z perspektywy internetowej hurtowni z wypo-
sażeniem warsztatowym, można pokusić się o  tezę, że pande-
miczne półrocze trudno nazwać straconym dla branży. Pomimo 
chwilowego zastoju pod koniec drugiego kwartału sprzedaż wy-
równała z nawiązką początkowy spadkowy trend. Oczywiście nie 
bez znaczenia jest fakt, że firmie udało się zapewnić odpowiednie 
zapasy towaru jeszcze przed obostrzeniami, zgodnie z zasadą, że 
o sezonie wiosennym myślimy w trakcie jesiennego.

Na targach (których nie było) firma planowała zaprezentować 
nowe produkty i marki. Promowana od 2014 roku marka CUB 
Elecparts i aktualna nowość – programator TPMS Sensor Aid 4.0 
– otrzymały Złoty Medal MTP w Poznaniu (nagroda ekspertów), 
który miał zostać wręczony na tegorocznych Targach Techniki 
Motoryzacyjnej. Jednak i bez tego kanału komunikacji z klienta-
mi udało się z powodzeniem wprowadzić na rynek szereg nowo-
ści i wypromować dwie marki felg aluminiowych: Seventy9 oraz 

Wrath Wheels. Obie są skierowane do bardziej wymagających 
użytkowników, oczekujących wyższej klasy wzornictwa i  jakości. 
O  felgach Seventy9 pisaliśmy obszernie w poprzednim wydaniu 
„Świata Opon”. Wrath Wheels to obręcze jeszcze bardziej eksklu-
zywne i wykonane w technologii flow-forming, dzięki czemu są 
lżejsze i przy tym trwalsze niż niskociśnieniowe odlewy. Pozostając 
przy felgach, trzeba wspomnieć o popularnej marce Carbonado, 
która może pochwalić się ponad 130 modelami (nie licząc wersji 
kolorystycznych) i na sezon jesienny przygotowywane są kolejne.

Nowościami może pochwalić się także należąca do Felgeo.pl 
marka Stix Automotive, czyli narzędzia i zaopatrzenie warsztatów 
oponiarskich. Nabijane ciężarki stalowe serii STD FE/S do wywa-
żania kół stalowych (od 5 do 50 g) to znakomita alternatywa dla 
powszechnie stosowanych cynkowych i ołowianych. Udarowe 
klucze pneumatyczne serii STT – klucz STT-17 1/2" (1700 Nm) 
oraz STT-22 3/4" (2200 Nm) wraz z nowymi wersjami chromowo-
-wanadowych nasadek udarowych STT-IS uzupełniają dotychcza-
sową ofertę narzędzi pneumatycznych. Można też wspomnieć 
o nowych podporach warsztatowych (tzw. kobyłkach): doszły tu 
wersje z dodatkowymi zabezpieczeniami i o udźwigu do 6 ton.

Oprócz rozwijania oferty produktowej wyznacznikiem sytuacji 
firmy w czasach pandemii mogą być inwestycje w sprzęt i nieru-
chomości. Na tym polu firmie udało się już zrealizować większość 
planów. Główny budynek biurowo-magazynowy został poddany 
termoizolacji i otrzymał nowoczesną fasadę z płyt warstwowych. 
Dwie duże, dwupoziomowe hale magazynowe zostały przebu-
dowane i zaadaptowane do nowych potrzeb logistycznych. Wy-
posażono je w nowoczesne bramy wjazdowe, systemy wysokie-
go składowania, a także w windy towarowe.

To oczywiście tylko wybrane przykłady na potwierdzenie tezy, 
że rok 2020 nie zaszkodził wszystkim branżom, a już szczególnie 
segment e-commerce ma powody do zadowolenia w momencie, 
gdy zakupy w jeszcze większym stopniu przeniosły się do świata 
wirtualnego. Za chwilę ma ruszyć sezon jesienny i obraz rynku 
zostanie zweryfikowany (w momencie ukazania się artykułu za-
pewne będzie wiadomo więcej na ten temat). Oby potwierdziły 
się wyłącznie prognozy optymistyczne. Czego całej branży oczy-
wiście serdecznie życzymy!

Programator TPMS Sensor Aid 4.0 – zdobywca Złotego Medalu MTP 2020Jedna z nowości Stix Tool: pneumatyczny klucz udarowy STT-22 3/4" o mocy 2200 Nm

Nowa marka felg Seventy9 (model SV-B)
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