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Fiecare an aduce noi schimbari pe piata camioanelor, a transportului de marfa
in Europa, in general. Specialistii sustin ca in 2019 a existat o tendinta de
cresterea a vanzarii de camioane second hand, asta si pentru ca, spun ei, pe de
o parte preturile de transport au crescut usor fata de anul 2018, iar pe de alta
parte, pentru ca au crescut costurile reparatiilor pentru camioanele echipate cu
DPF-uri. Alegerea unui camion second hand este justificata de cumparatorii
profesionisti prin aceea ca, desi a fost folosit, un camion second hand se
incadreaza in standardele de calitate si ca acestia isi pot permite aproape orice
tip de marca.

.
Liderul de piata in vanzarea de camioane rulate este Cefin Trucks. Cu o prezenta de
peste 20 de ani în sectorul auto, in calitate de furnizor de produse si servicii integrate
pentru lumea transportatorilor profesionisti, cunoscut ca unul dintre cei mai mari
distribuitori de vehicule comerciale din Romania, Cefin Trucks este, inca din 2017,
unicul importator si distribuitor in Romania al Ford Trucks. Cu o evolutie accelerata pe
piata romaneasca, a continuat si in 2019 un parcurs ascendent, cu peste 150 de
unitati livrate in primul trimestrul al anului. In calitate de lider de piata in vanzarea de
vehicule rulate, ofera servicii de asistenta tehnica de top prin centrele din Bucuresti,

Brasov, Deva si Arad, iar prin reteaua sa de parteneri de service, in Constanta,
Craiova, Bacau, Suceava, Baia Mare, Oradea, Timisoara si Cluj.
“Romania a devenit cea mai mare piata din punct de vedere al volumului de vanzari,
iar Cefin Trucks a fost premiat cu “Champions Award” pentru performantele lor
remarcabile de vanzari si reparatii”, declara la inceputul acestui an, Stefano Albarosa,
fondator si CEO Cefin Trucks.
Fiind unul dintre cei mai mari producatori internationali de camioane grele din lume,
Ford Trucks produce o gama diversa de vehicule, camioane de transport cu greutate
de peste 16 tone, camioane de constructii si chiar tractoare. Ford Truck opereaza in
Europa Centrala si de Est, Africa, orientul Mijlociu si Comunitatea Statelor
Independente si continua sa dezvolte reteaua internationala pe inca 3 continente. In
urma lansarii cu succes a noului autotractor F-MAX, detinator al premiului
International Truck of the Year 2019, Ford Trucks a crescut obiectivul de expansiune,
astfel ca a semnat un acord cu TIP Trailer Services pentru extinderea retelei sale de
servicii post-vanzare din Europa de Vest.
Serviciile de vanzare camioane si servicii post vanzare oferite de Ford Trucks au ca
principal obiectiv, maximizarea profitabilitatii clientilor sai, oferind cea mai
competitiva oferta.
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