
Salon Ferrari w Katowicach już działa 
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Druga w Polsce - po Warszawie - stacja dealerska Ferrari otwarta została w Katowicach.  

 

foto: PTWP (Piotr Myszor)  

- Do otwarcia Ferrari Katowice przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, ponieważ chcieliśmy mieć pewność, że 
będziemy gotowi aby w pełni spełniać oczekiwania naszych klientów, zarówno w zakresie obsługi klienta jak i 
usług serwisowych, mówi Jakub Pietrzak, dyrektor zarządzający. I dalej: - Dużo zainwestowaliśmy w 
kompleksowe przeszkolenie naszych pracowników, wszyscy odbyli szkolenia w fabryce Ferrari SpA w Maranello. 
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20-letnia historia firmy, którą założyli rodzice szefa Ferrari w Katowicach - Beata i Bogdan Pietrzakowie - 
rozpoczęła się od świadczenia usług posprzedażowych. Rodzinne przedsiębiorstwo, którego korzenie sięgają 
jeszcze dwie dekady wcześniej do stacji usług blacharsko-lakierniczych, kojarzone było głównie z marką Renault. 
Potem dołączyła Dacia i ostatnio Peugeot. 
 
Maranello Motors sp. z o.o., której prezesem jest Jakub Pietrzak, wchodzi w skład Grupy Pietrzak, zarządzającej 

siecią spółek motoryzacyjnych. 
 
Ferrari Katowice to ekskluzywny salon o butikowym charakterze. a także nowoczesny, kompletnie wyposażony 
serwis samochodów. 
W skład salonu Ferrari wchodzi m.in. pokój do personalizacji wybranego modelu samochodu, wyposażony np. w 
ekran dotykowy, który pozwala na trójwymiarowy podgląd aktualnie wybranego wyposażenia. W specjalnych 
wnękach ścian znajdują się próbki materiałów, które pozwalają poczuć jakość obić tapicerskich (przede wszystkim 
skóry), zobaczyć z bliska ich fakturę i i odcień. Pokój sprzedażowy to zamknięte pomieszczenie, w którym 
omawiane są szczegóły związane z zakupem pojazdu. Z kolei lounge to miejsce, gdzie na stylowych, włoskich 
kanapach czeka sięna spotkanie z doradcą. 
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Serwis Ferrari Katowice to przestronny zespół pomieszczeń, gdzie mechanicy i elektrycy przeszkoleni w wloskim 
Maranello kompleksowo zajmują się pojazdami. 
 
Ferrari Katowice znajduje się tuz obok autostradowego węzła "Bocheńskiego" w Katowicach w bliskim sąsiedztwie 
centrum miasta. Przy salonie znajduje się lądowisko dla śmigłowców. Lokalizacja pozwala na łatwe 
przeprowadzenie jazd testowych po autostradzie, bez ryzyka utknięcia w śródmiejskich korkach. Salon będzie 
jeszcze rozbudowywany. Rodzina Pietrzaków dysponuje w tej strefie miasta rozległym terenem, który pozwala 
myśleć o ekspansji. To właśnie dynamiczny rozwój i perspektywy a także rodzinny charakter biznesu przekonał 
Włochów do współpracy z dealerem z Katowic. Co istotne, projekt i wykonanie salonu są autorstwa firmy 
"namaszczonej" przez Ferrari. Polski gospodarz nie decydował ani o wyposażeniu ani o materiałach 
zastosowanych podczas jego powstawania. To zasada, która stosowana jest we wszystkich przedstawicielstwach 
kultowej marki. 

 


