WELKOM
•
•
•
•

Huidige marktpositie
Missie/Visie
De markt
HAPERT: circulair en duurzaam

MEER DAN 50 JAAR LANG KWALITEITSPRODUCTEN: MAATWERK DOOR
MODULERING.
- Nadruk op de kracht van de sterkste aanhangwagens die er zijn.

-

Niet bezuinigen op kwaliteit>> Lassen in plaats van schroeven.
Breed, modulair opgebouwd assortiment >> Maatwerk
Productgericht >> Procesgericht >> Marktgericht

MERKPOSITIE: MAATWERK

MARKTPOSITIE
Professional

Particulier

Kwaliteit

Aantallen

Prijs

HAPERT-DNA: STERKE PRODUCTEN
DIE LANG MEEGAAN!
✓ Aanhangwagen is een zeer prijsvriendelijk transportmiddel
dat bovendien lang meegaat
✓ Kwaliteit boven alles.
✓ De sterkste aanhangwagen: over-dimensionering laadvermogen.
✓ Marktleider in de occasionmarkt, maar weinig invloed.
✓ Continue productverbetering en innovatie (uitvinders).
✓ Niet de aanschafprijs is leidend maar de Total Cost of Ownership

1991

✓ Het product laat al geen grote voetafdruk na in het milieu: het trekkend voertuig is er niet alleen maar om
een aanhangwagen te trekken.

ONZE MISSIE
▪
▪

Wij geloven in een wereld die niet door transport belast wordt.
Wij dragen hieraan bij door te inspireren, te bedenken, te
ontwikkelen en samen te werken.

▪

Wij leveren vooruitstrevende, duurzame en betrouwbare
transportoplossingen.

ONZE VISIE
▪

In 2025 zijn wij toonaangevend in de professionele markt van lichte
aanhangwagens tot 3500kg en behoren tot de top 5 van Europa. Dit bereiken
we door de meest duurzame, betrouwbare en vooruitstrevende

vervoersmiddelen te produceren en deze tijdig op de juiste locaties aan de
klant te leveren.

▪
▪

Regie over de volledige Supply Chain
Waar mogelijk circulariteit en duurzaamheid implementeren in onze
organisatie en onze producten.

DE AANHANGWAGENMARKT.
❑ Het moet ook nog vervoerd worden…sluitpost op de begroting.
❑ Weinig kwaliteitsbewust.
❑ “Wegwerp”-artikelen, alleen de aanschafprijs telt.
❑ Weinig tot geen vernieuwing of innovatie
❑ Prijsvechtersmarkt: Als hij maar goedkoop is.

HAPERT: CIRCULAIR & DUURZAAM!
✓ Duurzaam: Het chassis is (bij normaal gebruik) vrijwel onverslijtbaar.
✓ Circulair: Het chassis kan ook een tweede of derde keer de basis zijn voor een vrijwel nieuwe
aanhangwagen
✓ Beïnvloeding: 10 jaar Chassisgarantie
❑ Gegarandeerde inruilwaarde.
❑ (Operationele) lease en andere (kortere termijn) verhuurmodellen met
terugnamegaranties.
❑ Effectiever gebruik door zeer korte termijn verhuurmodellen.
❑ Betalen voor het gebruik van de aanhangwagen.
❑ Aanschafprijs wordt minder belangrijk:
❑ We kunnen veel duurzamere materialen gaan gebruiken

❑ We kunnen investeren in innovatieve telematica, waardoor de
aanhangwagen nog effectiever gebruikt kan worden en de levensduur
nog eens verlengd wordt.
❑ Refurbishing
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