
2GE\W�D�WUKRYp�SURVWUHGLH

 ! GEVORKYAN je v!vojov! dodávate" pre vä"#inu 
svojich zákazníkov, tzn.:

 ! Spolupráca na projektoch za"ína vo fáze, 
ke$ zákazník má iba nápad, ako by mala 
vyzera% napríklad prevodovka novej generácie 
a&GEVORKYAN navrhuje "asti prevodovky tak, aby 
boli vyrobite'né technológiou prá#kovej metalurgie. 
Na&základe tohto v(voja je u) dopredu zade*novaná 
aj technológia, aj dodávate' GEVORKYAN. 

 ! Pod'a EPMA (European Powder Metallurgy 
Association), sinter produkcia celosvetovo rastie o 
6-8%, MIM v priemere o 10-13%, AM a) o 40-50% 
ro"ne !!! 
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Portfólio pod'a krajín Portfólio pod'a technológie

Napríklad dnes spolo"nos% spolupracuje so zákazníkmi na projektoch, kde v(voj mô)e trva% 1 a) 2 roky. Sériové 
dodávky teda za"nú o 2 roky a budú pokra"ova% nasledujúcich 5-7 rokov s povinnos%ou dodáva% náhradné diely 
nasledujúcich 10-15 rokov. 

Pozícia v(vojového dodávate'a zabezpe"uje dne#né tr)by zo sériov(ch v(robkov, ktoré boli vyvinuté pred 
nieko'k(mi rokmi, a zárove+ dáva istotu v odbyte  na nasledujúcich 7-10 rokov z projektov na v(voji na 
ktor(ch sa pracuje dnes.
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 ! Spolo"nos# diverzi$kuje portfólio produkcie do 

rôznych sektorov svetového hospodárstva.
 ! Expanduje na nové trhy cez svojich dlhoro"n%ch 

zákazníkov. Zabezpe"uje v%voj produktov v spolupráci 
s R&D centrami matersk!ch "riem s nasledujúcou 
distribúciou do ich v%robn%ch fabrík po celom svete .

 ! Diverzi"kuje teritoriálne a politické riziká úzkou 
spoluprácou s osved"en%mi nadnárodn%mi partnermi 
– sleduje ich rozvojové aj ochranné opatrenia vo 
v%raznom "asovom predstihu.

 ! V&etky produk"né línie spolo"nosti ponúkajú svojim 
zákazníkom „komplexné rie#enia“ a predov&etk%m 
&etria ich náklady.

 ! Poh$adávky spolo"nosti sú poistené. Finan"ná 
situácia zákazníkov je monitorovaná a reportovaná 
pois#ov'ami. 

 ! Firma má &peciálne poistenie na prípadné stiahnutia 
v!robkov z trhu kvôli reklamácií a taktie( poistenie na 
krytie #kody na majetku zákazníka.

 ! Cel% majetok $rmy vrátané zásob je poisten%.


