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HILTI PRESEGEL PRAG 5 MILIJARD PROMETA 

 
Schaan (FL), 22. januar 2018 - Leta 2017 je skupina Hilti nadaljevala s trendom rasti v 

vseh regijah, v katerih posluje, s precejšnjim povečanjem prodaje, ki je dosegla 5,1 

milijarde švicarskih frankov. V primerjavi s prejšnjim letom se je prodaja povečala za 

10,8 % v švicarskih frankih in 9,6 % v lokalnih valutah. 

 
"Ta pomembni cilj je sad dela naše globalne ekipe, ki si stalno prizadeva za uresničevanje 

ciljev naše podjetniške strategije. Na trg smo dali 60 novih izdelkov in s tem precej povečali 

paleto naših izdelkov ter okrepili globalno prodajno mrežo. Na podlagi teh trdnih temeljev 

smo poskusili kar najbolje izkoristiti ugodne razmere na trgu v lanskem letu. "Namen imamo 

ta trend ohraniti" je povedal izvršni direktor Christoph Loos glede ugodnih obetov za leto 

2018. 

 
Rezultati posameznih regij potrjujejo razpršeno rast celotne skupine. Zahvaljujoč ugodnim 

razmeram na trgu je v Evropi rast v lokalnih valutah dosegla 9,7 %. Severna Amerika je 

naredila še en pomemben korak naprej z 8,5 % rastjo.  Tudi v Latinski Ameriki smo, v 

nasprotju s splošnim trendom upočasnjene gospodarske rasti, okrepili rast in povečali 

prodajo za 9,7 %. V Aziji in Pacifiku skupina Hilti ohranja pozitivno rast s 5,3 % povečanjem. 

Posebne omembe vredna je dinamika v drugih regijah, kot so Vzhodna Evropa, Bližnji vzhod 

in Afrika s pomembnim 17,4 % povečanjem, pri čemer ostaja Rusija na vrhu prodajne 

lestvice, njene številke pa še naraščajo. 
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Povečanje prodaje za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 

 2017 
v milijonih CHF 

2016 
v milijonih CHF 

Sprememba v 
CHF (%) 

Sprememba v 
lokalnih valutah (%) 

Evropa 2.469 2.222 11,1 9,7 

Severna Amerika 1.218 1.120 8,7 8,5 

Latinska Amerika 128 117 9,4 9,7 

Azija/Pacifik 700 662 5,7 5,3 

Vzhodna Evropa, 
Bližnji vzhod in Afrika 

618 512 20,7 17,4 

Skupina Hilti* 5.133 4.633 10,8 9,6 

 

*Opomba 

Prodaja skupine vključuje učinek rasti v višini 0,8 % (38 milijonov CHF), ki je posledica prevzema skupine Oglaend 
System avgusta 2017. 

 
Opomba Podrobni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 16. marca 2018. 

 
 
 
 
 
 

Skupina Hilti zagotavlja tehnološko napredne izdelke, sisteme, programsko opremo in storitve, ki strokovnjakom iz 
svetovnega gradbeništva ponujajo inovativne rešitve z visoko dodano vrednostjo. Skupina ima preko 26.000 
zaposlenih v več kot 120 državah, ki si z vnemo prizadevajo za zadovoljevanje strank in boljšo prihodnost. Leta 
2017 je skupina Hilti ustvarila 5,1 milijarde CHF prometa. Podjetniška kultura skupine Hilti temelji na integriteti, 
timskem delu, zavzetosti in pogumu pri spopadanju s spremembami. Glavni sedež skupine Hilti je v Schaanu v 
Liechtensteinu. 
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