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ЛИДЕР У АУТО КОЗМЕТИЦИ
  

Као резултат успешне и дугогодишње пословне сарадње пољске фирме “VARIANT S.A” и
српске фирме ”FROG-M” д.о.о., а у циљу побољшања квалитета производа и понуде,
настало је 2007. године заједничко предузеће “VARIANT & FROG”д.о.о.      Нови
брендови фирме “VARIANT S.A.” захваљујући новооснованом заједничком предузећу
”VARIANT & FROG” д.о.о. нашли су се и на српском тржишту и то:
- аутокозметика “Sunnycar”, као визија нове глобалне марке козметике за аутомобиле
настала још 1998. године,
- моторизациона хемија “Mobil Medic”, као концепција нове глобалне марке хемије за
моторизацију и експлоатационих течности настала 1999. године,
- лепкови “Pulsar” настали су као резултат испитивања сакупљених у току осам година
сарадње са познатим светским испоручиоцима, представљају широку понуду најновијих
решења лепкова за коришћење у моторизацији, техници и индустрији,
- “Норма шелне”, немачки бренд, лидер у производњи елемената за повезивање као што
су металне шелне, ауспух шелне, а користе се за прву уградњу у возила типа: “Mercedes”,
“Wolksvagen”, “Opel”.

Све ово постало је јединствен, препознатљив и саставни део понуде на српском
тржишту.
Саставни део наше понуде је и богати асортиман прибора и опреме за унутрашње и
спољно опремање аутомобила.
Од 2009. године “VARIANT & FROG” д.о.о. је редовни учесник међународног сајма
аутомобила у Београду и Крагујевцу, где има веома запажено и препознатљиво место.
Увели смо и нови бренд нашег пољског партнера, а то су опрема и машине за сервисне
радионице и вулканизерске радње. Поседујемо сопствене складишне и транспортне
капацитете.

“VARIANT & FROG” д.о.о. снабдева преко 150 малопродајних објеката, бензинских пумпи,
продавница аутоделова, неколико велепродаја, педесетак сервиса и радионица на
подручју читаве Србије, а извозници смо у БиХ, Бугарску и Црну Гору.

Своју будућност “VARIANT & FROG” д.о.о. види у још чвршћем повезивању са својим
пољским партнером, а у циљу побољшања квалитета и квантитета понуде, као и
повећавању броја клијената, како на територији Србије, тако и у земљама окружења.
Мислимо да смо у овом бренду спремни да заузмемо стратешко место у нашој земљи.
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