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HILTI НАДХВЪРЛЯ ГРАНИЦАТА НА 5 МИЛИАРДА ОБОРОТ 

 
Шаан (FL), 22 януари 2018 г. - През 2017 г. групата Hilti продължи тенденцията на 

разрастване във всички сфери, с които работи, със значителен ръст на 

продажбите, който достигна 5,1 милиарда швейцарски франка. В сравнение с 

предходната година, продажбите нарастват с 10,8% в швейцарски франкове и с 

9,6% в местни валути. 

 
“Това важно постижение е работата на нашия глобален екип, който работи с 

постоянство и всеотдайност за изпълнение на целите на нашата бизнес стратегия. 

Пуснахме на пазара още 60 нови продукти, като разширихме значително нашия 

асортимент и подсилихме глобалната търговска мрежа. Въз основа на тези солидни 

основи, ние се опитахме да се възползваме максимално от условията на пазара през 

изминалата година. “Ние имаме намерение да запазим това постижение”, декларира 

Изпълнителния Директор Кристоф Лус относно добрите перспективи през 2018 г. 

 
Резултатите от отделните региони, потвърждават широкия растеж на цялата Група. 

Благодарение на благоприятните условия на пазара, в Европа ръстът в местни валути 

е бил от 9,7%. Северна Америка е отбелязала една друга значителна стъпка напред, с 

един растеж на 8,5%.  Също и в Латинска Америка, независимо от забавения като цяло 

икономически растеж, подсилихме нашия растеж и постигнахме едно нарастване на 

продажбите с 9.7 %. В Азия/Океания, групата Hilti поддържа положителния тласък с 

+5,3%. Особено забележителна е динамиката на другите региони, като източна 

Европа, Средния Изток и Африка, със забележителните +17,4%, в които Русия остава 

на върха на класациите по продажби, с цифри в постоянен растеж. 
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Нарастване на продажбите 2017 г. спрямо 2016 г. 

 2017 г/ 
в милиони CHF 

2016 г. 
в милиони CHF 

Промяна в 
CHF (%) 

Промяна в местни 
валути (%) 

Европа 2 469 2 222 11,1 9,7 

Северна Америка 1 218 1 120 8,7 8,5 

Латинска Америка 128 117 9,4 9,7 

Азия/Океания 700 662 5,7 5,3 

Източна Европа, 
Средния Изток и 
Африка 

618 512 20,7 17,4 

Група Hilti* 5 133 4 633 10,8 9,6 

 

*Коментар. 

Продажбите на групата включват ефекта на растеж от 0,8 % (38 милиона CHF) поради 
присъединяването на групата Oglaend System, приключен през август 2017 г. 

 
Забележка. Подробните годишни данни за 2017 г. ще бъдат публикувани през 16 март 2018 г. 

 
 
 
 
 
 

Групата Hilti предоставя продукти, системи, софтуер и авангардни услуги, от технологична гледна точка, 
които предлагат на професионалистите от световния строителен сектор, иновативни решения, както и по-
голяма добавена стойност. Групата има повече от 26.000 служители в повече от 120 Държави, които 
работят със страст за удовлетворение на клиентите и за едно по-добро бъдеще. През 2017 Hilti е 
направила годишен оборот от CHF 5,1 милиарда. Фирмената култура Hilti се базира на интегритет, работа 
в екип, ангажимент и кураж при справянето с промените. Основното седалище на групата Hilti се намира в 
Шаан, в Лихтенщайн. 
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