
Comunicat de presă 

Hilti Corporation 

Corporate Communications 

Feldkircherstrasse 100 | P.O. Box 333 

9494 Schaan | Liechtenstein 

P +423-234 4949 | F +423-234 8949 

media@hilti.com | www.hilti.group 1 din 2 

 

 

       
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

HILTI DEPĂȘEȘTE PRAGUL CIFREI DE AFACERI DE 5 MILIARDE 

 
Schaan (FL), 22 ianuarie 2018 - În anul 2017, grupul Hilti și-a continuat evoluția 

ascendentă în toate regiunile în care operează, cu niște creșteri semnificative ale 

vânzărilor, care au atins cota de 5,1 miliarde de franci elvețieni. Față de anul anterior, 

vânzările au crescut cu 10,8% în franci elvețieni și cu 9,6% în monedele locale. 

 
„Acest nivel este rezultatul muncii echipei noastre de la nivel global, care activează în mod 

constant și dedicat pentru a realiza obiectivele strategiei companiei noastre. Am lansat încă 

60 de produse noi, extinzându-ne semnificativ gama și ne-am consolidat rețeaua de vânzare 

globală. Bazându-ne pe temelii atât de solide, am încercat să profităm la maxim de condițiile 

favorabile ale pieței din anul trecut. „Intenția noastră este de a menține această ascensiune”, 

a declarat CEO Christoph Loos despre perspectivele optimiste pentru anul 2018. 

 
Rezultatele fiecărei regiuni confirmă creșterea răspândită în cadrul întregului Grup. Grație 

condițiilor favorabile ale pieței, în Europa, creșterea în monedele locale a fost de 9,7%. 

America de Nord a marcat un alt pas înainte, cu o creștere de 8,5%.  Și în America Latină, în 

ciuda unui trend economic în general încetinit, ne-am întărit creșterea și am înregistrat o 

evoluție ascendentă a vânzărilor de 9,7%. În Asia/Pacific, grupul Hilti își menține avântul cu 

+5,3%. Este cu totul demn de notat dinamismul altor regiuni precum Europa de Est, Orientul 

Mijlociu și Africa, înregistrând un considerabil +17,4%, în care Rusia rămâne în topul 

clasificărilor în materie de vânzări, cu cifre mereu în creștere. 
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Creșterea vânzărilor 2017 vs 2016 

 2017 
în milioane de 

CHF 

2016 
în milioane de 

CHF 

Variația în CHF 
(%) 

Variația în monede 
locale (%) 

Europa 2.469 2.222 11,1 9,7 

America de Nord 1.218 1.120 8,7 8,5 

America Latină 128 117 9,4 9,7 

Asia/Pacific 700 662 5,7 5,3 

Europa de Est, 
Orientul Mijlociu și 
Africa 

618 512 20,7 17,4 

Grupul Hilti* 5.133 4.633 10,8 9,6 

 

*Comentariu. 

Vânzările grupului cuprind efectul de creștere egal cu 0,8% (38 milioane de CHF) datorat achiziționării grupului 
Oglaend System, tranzacție încheiată în august 2017. 

 
Notă. Datele anuale detaliate pentru 2017 vor fi publicate la 16 martie 2018. 

 
 
 
 
 
 

Grupul Hilti furnizează produse, sisteme, software-uri și servicii de avangardă din punct de vedere tehnologic, 
care le oferă profesioniștilor din sectorul construcțiilor de la nivel mondial soluții inovatoare precum și o valoare 
adăugată superioară. Grupul numără peste 26.000 de angajați în peste 120 de țări, care muncesc cu pasiune 
pentru satisfacerea clienților și pentru un viitor mai bun. În anul 2017, compania Hilti a realizat o cifră de afaceri 
de 5,1 miliarde CHF. Cultura organizațională a companiei Hilti se bazează pe integritate, pe munca în echipă, pe 
implicarea și curajul de a face față schimbărilor. Sediul principal al grupului Hilti să află în localitatea Schaan din 
Liechtenstein. 
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