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Witamy w CLIMMAR! 
Międzynarodowa sieć dystrybutorów i 16 krajowych 

stowarzyszeń z ich firmami członkowskimi w sektorze maszyn 
i urządzeń w technologii rolniczej i warzywnej

Introduction to the highlights of CLIMMAR-
activities in 2015

16 stowarzyszeń krajowych
19.185 firm członkowskich
158 799 pracowników w firmach 
członkowskich
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Jaka jest wartość dodana CLIMMAR?



Statystyki CLIMMAR i indeks cyklu koniunkturalnego:
Wgląd w sytuację ekonomiczną i rentowność 
europejskich dealerów i dystrybutorów maszyn i 
urządzeń



CLIMMAR Dealer Satisfaction Index (DSI):
Coroczny pomiar zadowolenia dealerów w odniesieniu 
do ich relacji z marką / producentem ciągnika



Kongres CLIMMAR:
Co roku w październiku CLIMMAR organizuje kongres w 

jednym z państw członkowskich.



CLIMMAR Magazyn

Od 2 lat CLIMMAR publikuje coroczny 
magazyn w języku angielskim i 
niemieckim

Download CLIMMAR magazyn:
www.climmar.com

http://www.climmar.com/


Od 2015 r. CLIMMAR rozpoczął prace nad 
programem strategicznym (lobby)



Konkretne zaangażowanie w lobbing w UE 
Informacje dotyczące naprawy i konserwacji 

(RMI)

CLIMMAR oddelegował eksperta technicznego do grupy roboczej 
ISO, która zajmuje się RMI i która musi kształtować 
udostępnianie informacji technicznych przez producentów w 
normie ISO.

Ponadto ekspert CLIMMAR jest również członkiem różnych 
europejskich grup roboczych, takich jak:
• Grupa robocza ds. Ciągników rolniczych (WGAT)
• Maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (NRMM)



Temat przewodni strategii CLIMMAR: „BIG DATA> 
Open DATA”

Objaśnienie:

Oczekuje się, że duże zbiory danych 
poprawią wydajność i efektywność 
procesów rolnych, gdy wszyscy dostawcy 
danych będą otwarcie wymieniać dane 
(Open Data Sourcing and Exchange).

Działania CLIMMAR:

CLIMMAR jest oficjalnym sygnatariuszem „Kodeksu 
postępowania UE w zakresie udostępniania danych 
rolniczych”,
kodeks postępowania dotyczy wymiany danych w 
europejskim sektorze rolnym



Temat przewodni strategii strategicznej CLIMMAR: 
„Wykwalifikowani pracownicy”

wyjaśnienie:

Wykwalifikowana i kompetentna 
organizacja oraz pracownicy stanowią 
podstawę ciągłości dealerów

Działania CLIMMAR:

Inicjatywy mające na celu uatrakcyjnienie tego 
sektora dla młodych ludzi, programy 
edukacyjne, wyższe poziomy umiejętności, 
programy wizerunkowe w całej Europie itp.
Ponadto CLIMMAR jest ściśle zaangażowany w 
konkursy EuroSkills poprzez powiązane 
członkostwo w WorkdSkills Europe



Główny temat z agendy strategicznej CLIMMAR: 
„Lepsza współpraca w łańcuchu dystrybucji”

Objaśnienie:

Należy pilnie poprawić współpracę między producentami a 
dystrybutorami

Działania CLIMMAR:
Przygotowanie dokumentu dotyczącego umów z dealerami. Obecne 
umowy są często sporządzane na korzyść producentów. Di=otyczy to 
szczególnie: 
Wyłączności
Okresu wypowiedzenia
Wartości wspólnego wysiłku marketingowego
itp.



Przyszłość CLIMMAR

W związku z rozszerzeniem działalności i 
pracy, CLIMMAR przygotowuje plan nowej 
struktury organizacyjnej, która będzie lepiej 
pasować do przyszłości.



Przyszłość CLIMMAR

Plan działania:

1) Analiza opinii członków na następujące zagadnienia:
• Czego oczekują członkowie Climmar
• Jaka organizacja najlepiej odpowiada tym oczekiwaniom?

• Organizacyjny> sposób pracy i siła robocza 
• Proces decyzyjny

• Jak powinien zostać zorganizowany budżet i finansowanie?
2) Termin zebrania wszystkich opinii: koniec sierpnia 2019 r
3) Grupa robocza 1 podsumowuje wszystkie opinie i przygotowuje dokument do decyzji na kongresie w Thun w 
Szwajcarii



CLIMMAR jest na dobrej drodze do 
przyszłości!

Dziękuję za uwagę!

WWW.CLIMMAR.COM


