CTR представляє оновленні артикули продукції
дата публікації: 2021.10.13

«Досконалість не має меж» - так можна стверджувати, відслідковуючи регулярні
зміни бренду CTR. І мова йде не лише про якість продукції. Від самого початку своєї
діяльності південнокорейська компанія була орієнтована більшою мірою на
постачання продукції на конвеєри автовиробників, спочатку місцевих, а потім
світових. Тому питання якості – завжди в пріоритеті.
Останні роки відзначилися суттєвим вдосконаленням інформаційної політики, спрямованим на
зручність роботи з продукцією CTR на ринку афтермаркет:
Оновлення упаковки, що краще відображає філософію та інновації компанії.
Входження у систему онлайн-підбору запчастин TecDoc.
Запуск нового сайту з он лайн-каталогом та регулярним оновленням інформації.
Нові принципи формування артикулів CTR.

Потреба змінити підхід до формування артикулів назрівала вже доволі тривалий час. CTR, як
виробник оригінального обладнання вводив нові позиції в свою пропозицію, розподіляючи їх за
моделями та марками автомобілів. З часом такий підхід виявився не практичним, оскільки
використання різними виробниками спільних платформ для побудови нових моделей
автомобілів створило в асортименті CTR дублікати однакових деталей під різними артикулами.
Водночас це зумовило певні незручності при продажі та зберіганні запчастин під різними
артикулами.
Тому виробник прийняв рішення не лише прибрати дублікати з асортименту, але й перейти на
нову схему створення артикулів, яка дозволить уникнути помилок та дозволить розширювати
асортимент продукції*
*Зверніть увагу, що йдеться лише про деталі, що мають 100% однакову конструкцію та
характеристики. Підбір запчастин лише за візуальною схожістю або певними
геометричними параметрами заборонено, оскільки не всі особливості конструкції можливо
візуально оцінити.

Рис. 1 Порівняння нової та старої системи кодування.
Для зручності переходу маркування продукції буде відбуватися в кілька етапів:
Планується, що продукція, виготовлена до кінця 2022 року, буде маркуватися одночасно і
старим, і новим артикулом. З 2023 року старий артикул переміститься в назву продукції, а вже
з 2024 року цілком зникне.

Рис. 2 Етапи переходу на нову систему кодування
Для спрощеного сприйняття та швидкого пошуку оновлених артикулів, виробник пропонує
перелік товарних груп у старій та новій редакції.
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Зміни торкнулися і маркування на коробці CTR. Окрім
стандартних даних про запчастину та штрих-коду за стандартом EAN-13, тепер тут присутній
QR-код, сканування якого дозволяє одразу потрапити на індивідуальну сторінку даної
запчастини в онлайн-каталозі та додатково перевірити всі технічні характеристики.

Рис. 3 Оновлене маркування запчастин CTR
Отримуйте більше інформацій та новин бренду CTR, підбирайте продукцію онлайн та
завантажуйте каталоги на сайті https://aftermarket.ctr.co.kr
Про виробника.
CTR є одним з найбільш відомих південнокорейських виробників запасних частин.
Здобувши лідерство у постачанні продукції корейським автовиробникам Hyundai та Kia,
компанія вийшла на світові ринки і на сьогодні її комплектуючими оснащують на конвеєрі
такі автомобілі, як GMC, Chevrolet, Ford, Chrysler, Mercedes-Benz, BMW, Renault, Peugeot,
Citroen, Volvo.
Офіційні дистриб’ютори CTR в Україні:
Автотехнікс www.autotechnics.ua
Владислав www.groupautoukraine.com
ЕЛІТ Україна www.elit.ua
Омега www.omega.page
Юнік Трейд www.utr.ua
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