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bilstein group входить до числа прихованих чемпіонів Німеччини 
 
У німецькому регіоні Північний Рейн-Вестфалія працюють 690 так званих 
прихованих чемпіонів, і один з них - експерт у сфері запасних частин bilstein 
group. Такі результати нещодавно опублікованого дослідження, яке провів 
Трірський університет на замовлення Міністерства економіки федеральної 
землі Північний Рейн-Вестфалія. В ньому вперше було систематично 
визначено «таємних лідерів ринку» в NRW. 
 
«Наша компанія насамперед орієнтується на прямих конкурентів у нашій 
галузі. Але дослідження показало, що ми також належимо до провідної 
групи в Північному Рейні-Вестфалії. Це підтверджує правильність нашої 
довгострокової стратегії, яка не прагне до швидкого успіху, але 
покладається на постійне зростання, засноване на стабільному 
економічному підґрунті», – говорить Ян Зікерманн (Jan Siekermann), 
керуючий директор bilstein group. «Водночас, з нашої точки зору, це 
важливий сигнал про те, що влада робить видимими досягнення 
«прихованих чемпіонів». Зрештою, у щоденному змаганні за кваліфікованих 
робітників ми знаходимося в прямій конкуренції з відомими корпораціями 
та брендами в великих містах. Опубліковане дослідження показує жителям 
NRW, що навіть в сільських місцевостях є багато успішних роботодавців на 
міжнародному рівні». 
 
У дослідженні брали участь лише компанії, які входять до числа світових 
лідерів у своїй галузі та є лідерами європейського ринку, мають річний 
товарообіг не більше п’яти мільярдів євро та досить низький рівень 
впізнаваності громадськості. Оцінка показує, bilstein group може помістити 
себе у верхній діапазон: в середньому прихований чемпіон у Північному 
Рейні-Вестфалії має 85 років (bilstein group: 178 років), де працює 1368 осіб 
(bilstein group: 2100 співробітників) і генерує щорічний товарообіг понад 
265,89 млн євро (bilstein group: 658 млн євро). 
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З повним дослідженням можна ознайомитись за посиланням (лише 
німецькою): 
https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/asset/document/hidden_champions
.pdf   
 
 
Інформація про компанію: 
Ferdinand Bilstein представляє три відомі бренди febi, SWAG і Blue Print. 
В асортименті bilstein group понад 64 000 різноманітних технічних 
запасних частин для професійного ремонту автомобілів. Компанія, що 
працює на міжнародному рівні, постачає свою продукцію в більш ніж 170 
країн світу. Для отримання додаткової інформації переходьте на 
офіційний сайт -  www.bilsteingroup.com 
_______________________  
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