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Щастливи сме, че сме част от успеха
на произвеждащите компании в
България и силното им развитие
Интервю с г-жа Петрана Зайкова – Управител на Тех Индустри България ЕООД
Г-жо Зайкова, моля представете ни накратко Вашата фирма и компаниите, които представлявате?
Тех Индустри България ЕООД е сравнително млада компания,
която тази година ще навърши 5 години от своето основаване. За този кратък период ние се превърнахме във водещ
доставчик в България на инсталации за почистване на детайли
и специална техническа химия за обработване на повърхности.
Представители сме на няколко водещи германски производителя на машини и уреди за индустриална поддръжка и химически продукти за обезмасляване, байцване, пасивиране и
консервиране. Нашият екип е съставен предимно от инженери
и специалисти с немски опит в сферата на металообработката,
машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост.
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Кои са по - атрактивните продукти и услуги, които представяте на нашия пазар?
През последната година провокираме най-силен интерес с
инсталациите за измиване и почистване на детайли на производителя Dürr Ecoclean, Германия. Поехме представителството
за България през април 2018 и вече реализирахме много
успешни проекти. Сега се надяваме да поемем и сервиза за
този тип машини, защото наистина има нужда от екип на място
в България – не само за наскоро въведените в експлоатация
машини, но и за старите такива. Има инсталации, които са
внесени преди повече от 10 години, някои са били употребявани и до сега са били обслужвани слабо, предимно от сервизни
екипи от чужбина.
Други наши продукти и услуги, с които доминираме на пазара
са препаратите за химично байцване и пасивиране на германския производител Pelox. Te се използват основно от производителите на съдове и съоръжения от неръждаема стомана,
като ние сме внедрили при тях много успешно тази уникална
технология за химично третиране. Третата водеща група про-

Петрана Зайкова е управляващ партньор в Тех Индустри България
ЕООД, с близо 12 годишен опит в сферата на металообработката
и автомобилостроенето, както в Германия, така и у нас.

дукти са системите за индустриална поддръжка и сервизиване
на IBS Scherer, уредите за почистване на матрици и шприцформи Cleantower, както и UV Pro облъчвателите за дезинфекция в
производствата на храни и напитки.
Кои са по-значимите проекти, които сте реализирали
напоследък?
Сред най-успешните е въвеждането в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване, консервиране и изсушаване на прецизни механични детайли, както и доставката
на множество уреди за промиване на охлаждащи канали на
матрици и шприцформи. Друго успешно предизвикателство
беше плавното поемане на обслужването на всички налични
в България IBS-уреди за почистване и обезмасляване на части
от производителя IBS Scherer. След 10 годишно присъствие на
пазара у нас, компанията производител реши да се оттегли от
България и ние закупихме правата да представляваме техните
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продукти. В момента обслужваме над 800 фирми – производства, сервизи и ремонтни бази, използващи тяхно оборудване,
като доставяме обезмаслители, техническа химия и препарати
за ултразвуково почистване.

място при нас в Пловдив. Тази есен предстои важен семинар
на тема Индустриално почистване на части и детайли, организирано от нас, съвместно с производителя на машините
Ecoclean.

Как успявате да изградите и задържите такъв добър екип
и какви са неговите компетенции?
Нашия екип се сформира почти от само себе си. Всички сме
специалисти в своята си област, с много сериозен опит от
предишните ни позиции във водещи български и международни компании. Събрахме се да работим заедно, след години
работа по други проекти в тази сфера, водени от желание
най-после да да правим всичко за себе си и по нашия си начин.
Това, което ни задържа е самата работа – интересна, увлекателна, с много динамика и предизвикателства.

Вашата компания е една от успешно развиващите се на
нашия пазар, каква е тайната?
Тайна няма, просто знаем много добре какво правим, от какво
имат нужда нашите клиенти и как да им го доставим, спестявайки им много излишни усилия и разходи. Едно от ключовите
ни предимства е и факта, че ние самите като екип сме много
добре обучени извън България, оборудвани сме със всичко
необходимо и всички процеси във фирмата протичат много
организирано.

Какво е мнението Ви за изложението MachTech&InnoTech
Expo 2019, което приключи на скоро и в което участвахте?
Участвате ли и в други форуми и ако да с какъв успех?
След очевидния срив на Пловдивския Технически Панаир, изложението MachTech&InnoTech Expo е най-значимото събитие
за индустрията в България. За нас това е една възможност в
рамките на няколко дни да се срещнем с клиенти и партньори, да обсъдим технически задания, да приключим сделки и
да стартираме нови проекти. Участвахме също и на новото
изложение Automotive Expo, което ще се провежда на всеки 2
години. Започваме да мислим и за свои собствени формати на

Какво бихте казали в заключение на нашия разговор и как
виждате бъдещето на дружеството и компаниите, които
представлявате?
В заключение бих искала единствено да споделя своите позитивни впечатления от нивото на произвеждащите компании в
България и силното развитие, което те изживяват в момента.
Понеже голяма част от тях са наши клиенти, ние сме искренно
щастливи, че под някаква форма сме част от успеха им. Работейки в тази среда, ние се чувстваме мотивирани да даваме
най-доброто от себе си всеки ден.
www.techindustrybg.com

