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Toyota Narva jõudis Rapid Security abiga ennaktempos suure tähiseni
Toyota Narva andis esmaspäeval Rapid Securityle pidulikult üle neli Toyota Proace
kaubikut, mis võimaldas autokeskusel jõuda juba suvel aasta lõpuks planeeritud 100
müüdud auto tähiseni ning muudab Rapidi teenuse Ida-Virumaal senisest tõhusamaks.
Elke Grupi tegevjuhi Veiko Karu sõnul on koostöö Rapid Securityga märgilise tähendusega,
sest mõlema ettevõtte eesmärk on tuua Ida-Eestisse tippkvaliteediga teenused.
“Avasime Toyota Narva autokeskuse jaanuari lõpus ning lootsime aasta lõpuks müüa 100
sõidukit. See eesmärk on täidetud juba praegu,” ütles Karu. “Narva ja kogu Kirde-Eesti on
arenev ning suure potentsiaaliga piirkond, kus on nõudlus kõrgel tasemel teenuste järele on
suur. Selle tõestus on nii Toyota Narva autokeskus kui Rapid Security kiire areng.”
Rapid Security otsuse kallutasid ettevõtte juhataja, turvaekspert Vallo Põldma sõnul
Toyota kasuks Proace'i head näitajad ning Toyota üle-eestiline teenindusvõrk.
“Kui oled üle-eestiline ettevõte tegudes, mitte sõnades, siis ei piisa su autopargile
margiesindusest Tallinnas,” rõhutas Põldma. “Rapid Security peakontor on Rootsis, Eesti
kontor Harjumaal, turvateenuse juhtimiskeskus Narvas ja kliendid üle Eesti. Me ei vajanud
lihtsalt uusi autosid, vaid partnerit vastupidavate sõidukite ja hea üle-eestilise
teenindusega.”
Põldma kinnitusel vastas Toyota mõlemale tingimusele, sest Proace on eeskujulike
omadustega tarbesõiduk ning Rapid Security Narva juhtimiskeskusest mõne minuti kaugusel
asub ka Toyota Narva autokeskus, mis on Eesti üks kaasaegsemaid. “Suur osa meie tööst on
seotud valveseadmetega. Proace’i kandevõime lubab meil vähemate sõitudega hakkama
saada, ja säästlikkuse olulisust pole vaja selgitadagi,” märkis Põldma.
Veiko Karu lisas, et koostöö Rapid Securityga algas piltlikult öeldes samal hetkel, kui kopp
Narva keskuse ehitamiseks maasse löödi, sest just Rapid valvas ehitusplatsi. “On oluline, et
siinsed ettevõtted usaldaksid üksteist, sest ainult nii saame piirkonna arengule hoogu juurde
anda,” märkis Karu. “Lähedus ja läbipaistvus on märksõnad, mida kliendid on meie puhul
esile tõstnud. Meil on hea meel, et oleme pälvinud siinsete inimeste usalduse.”
Toyota tõi Proace kaubikud turule eelmisel aastal. Paindlikud komplekteerimisvõimalused
võimaldavad neid osta nii lühikeses kui pikas versioonis, lahendades nii igapäevase väiksema
kaubaveo kui inimeste transportimise vajaduse.
Uus, interaktiivsete lahendustega Toyota keskus Narvas asub Narva äripargis Olginas, kus
teeninduspinda on kokku 1600 ruutmeetrit. Tegemist on täisteenust pakkuva
müügiesindusega, kus on väljas kogu Toyota mudelivalik.

Lisaks autode müügile ja hooldusele pakutakse Toyota enda kindlustust ja liisingut,
kahjukäsitlusteenust, rehvimüüki, erinevaid e-teenuseid, autopesu jm. Elke Grupp soovis
tulla Narva esindusega lähemale olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele.
Rapid Security kaasaegne juhtimiskeskus Narvas teenindab lisaks Eesti klientidele ka Läti ja
Leedu kliente. Otsus juhtimiskeskus Tallinnast eemale rajada sündis Rapid Security omaniku,
Rootsi ettevõtja Mats Gabrielssoni pühendumisest Narva arendamisele. “Gabrielssoni võib
nimetada Narva fänniks, tema eesmärk on Narvat arendada ja seal võimalikult palju
töökohti luua,” tõdes Põldma. “Täna on meil Kreenholmi arenduse esimeses valminud
hoones Baltimaade kõige kaasaegsem, spetsiaalselt selleks eesmärgiks projekteeritud
turvafirma juhtimiskeskus.”
Turvaettevõte liisis Toyota Proace'i Toyota koostööpartneri, autorendiettevõtte Avise
täisteenusliisinguga.
ELKE Grupp on 12 ettevõttest koosnev kontsern, põhitegevusalaga Sõiduautode müük ja
müügijärgne teenindus. Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad 9 autokeskust esindavad Toyota ja
Lexuse autobrände. Üle 300 töötajaga kontsern müüb aastas keskmiselt 6500 sõiduautot ja
teenindab müügijärgses teeninduses üle 100 000 kliendikülastuse. Kontserni ajalugu ulatub
1990 aastasse, millal alustas tegevust vanim tütarettevõte – Toyota esindus Tallinnas ELKE
AUTO AS.
Rapid Security on kõrgtehnoloogiline turvateenuste ettevõte, kes pakub nõudlikumatele
äriklientidele elektroonilise ja mehitatud valve lahendusi, eraklientidele aga erinevaid
pakette kodu ja territooriumi valveks; operatiivse turvateenuse tagamiseks igas Eesti
piirkonnas kasutab Rapid nii enda kui koostööpartnerite turvapatrulle. Turvafirma kuulub
Rootsi ettevõtjale Mats Gabrielssonile.
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