Vážení obchodní přátelé,
Změna je jedinou jistotou v podnikání. Tržní mechanismy se mění, mění se rovněž zvyklosti zákazníků. V těchto proměnách jsme ovšem vždy chtěli hrát aktivní roli. Tento přístup byl tudíž přirozeným východiskem také ve chvíli, kdy skupina Behrens před třemi lety převzala firmu Karl M.
Reich Verbindungstechnik GmbH a začlenila ji do svých podnikatelských aktivit.
Vypracovali jsme detailní analýzu značky, proběhly mnohé diskuze s našimi zákazníky a prodejci. Po důkladném zvážení jsme se rozhodli vytvořit značku, která má silné kořeny v tradici Karl M.
Reich a zároveň bude moci růst nezatížená pestrou historií firmy a značky: značku KMR.
S novou definicí značky chceme posílit hodnoty, na kterých stavěl zakladatel Karl Matthias
Reich. Hodnoty, které charakterizovaly značku po celá desetiletí: vysoce kvalitní produkty od profesionálů pro profesionály. To je základ, na kterém budeme značku dále rozvíjet.
Požadavek na značku KMR je nabízet zákazníkům nejen vysoce kvalitní produkty v oblasti spojovací techniky, nýbrž být především jejich spolehlivým partnerem v běžném pracovním dni. Nová
značka se tak stane naším závazkem v oblasti obchodní spolupráce s našimi zákazníky.
Nová značka vstoupí na trh 1. ledna 2017 viditelně prostřednictvím nového loga, které se skládá
ze stylizované hlavy s ochrannou přilbou a iniciál KMR zakladatele Karla Matthiase Reicha, což
zřetelně symbolizuje souvislost s bohatou tradicí jména. Současně nové logo nabízí příležitost
vstoupit do nových oblastí trhu.
My, jako majoritní akcionáři a rodina, jsme zárukou za úspěšný rozvoj skupiny Behrens. Nová definice posílí dlouhodobě pozici značky KMR včetně trvalého rozvoje a perspektivy jejího růstu. Rádi
bychom viděli KMR v Evropě jako nejsilnější značku pro řemeslníky v oblasti spojovací techniky. To
je naše vize. Pojďte s námi psát úspěšnou budoucnost a posilovat naše partnerství.
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Naše přednosti.
> Naši obchodní zástupci nabízí technické poradenství přímo v terénu, u zákazníků.
> Známe aplikace a normy. Využijte naše poradenství v oblasti aplikací a norem.
> J
 sme výrobce, který přináší na trh spojovací materiál i přístroje. Od nás dostáváte komplexní řešení a
dokážeme si poradit i s Vašimi individuálními požadavky.
> Náš servis je servis přímo od výrobce, je zásadní výhodou pro Vás.
> Jsme výrobce, který nabízí společně s distributory předvádění u konečných zákazníků

Za silnou značkou stojí silná společnost.
> K
 MR je značka skupiny Behrens, která má vedoucí pozici na evropském trhu spojovací
techniky se svými sponkovačkami a hřebíkovačkami. Tuto pozici chceme společně
budovat s distributory i pro značku KMR.
> M
 ajoritní akcionář Joh. Friedrich Behrens AG zastává firemní strategii dlouhodobého rozvoje.
To znamená, že jsme pro Vás spolehlivý partner.
> S
 polečnost vytváří potřebné zisky, které umožňují dlouhodobé investice do značky
KMR a podpory prodeje.
> V
 lastní vývoj skupiny Behrens v Německu garantuje výrobky s unikátními vlastnostmi.
Tím se budeme odlišovat na trhu se silnými cenovými vlivy.
> S
 kupina Behrens vyrábí výrobky s vysokým jedinečným a inovačním potenciálem ve
vlastních továrnách. To zaručuje velmi vysokou kvalitu výroby a dodávek produktů.
> S
 kupina Behrens sama vyrábí hřebíky ve svitku spojené plastem. To Vám umožňuje
nabídnout individuální řešení zákazníkům, kteří odebírají větší množství.

