Lịch sử phát triển

1952: Brauneck-Küchen GmbH được thành lập bởi Herr Heiko Friedrich, một cựu Kỹ sư Kỹ
thuật điện từng làm việc cho Siemens; tiền thân chỉ là một xưởng cơ khí nhỏ chuyên sửa chữa
vật dụng điện gia dụng

1960: Đăng ký pháp nhân hợp pháp Brauneck-Küchen GmbH, xây dựng nhà máy và cho ra
đời sản phẩm đầu tiên

1962: Lô sản phẩm đại trà ấm đun nước điện đầu tiên phân phối rộng rãi trên thị trường Tây
Đức cũ

1965: Số lượng công nhân viên đến 50 người, Công ty bắt đầu đặt nền tảng quan hệ thương mại
quốc tế đầu tiên, mặc dù chỉ giới hạn tại những quốc gia lân cận.

1966: Đăng ký thương hiệu hoạt động chính thức Brauneck - Küchen cho mọi hoạt động
thương mại quốc tế của
Brauneck-Küchen GmbH

1970: Brauneck-Küchen đầu tư xây dựng xưởng sản xuất quy mô lớn tiếp theo tại
Wahde-rsloh-Ruhrgebiet (12.000 qm)

1971: Nâng cao năng lực xuất khẩu của Công ty lên gấp đôi so với năm 1966, lần đầu tiên vươn
thị trường ra khỏi lãnh thổ châu Âu đến Brasil-Nam Mỹ

1973: Số lượng Công nhân viên bộ phận sản xuất lên hơn 150 người

1975: Xuất khẩu sản phẩm đến hơn 10 nước
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1976: Lần đầu tiên xúc tiến hình thức Oursource, ký hợp đồng phát triển chương trình hợp tác
Braun và AEG

1978: Ký hợp đồng phát triển chương trình hợp tác Siemens

1979: Trở thành nhà cung cấp chính thức cho hệ thống siêu thị điên máy Pro-Mark

1981: Thành lập nhà máy sản xuất tại nước ngoài đầu tiên, dưới hình thức liên doanh tại Pháp

1985: Thành lập chi nhánh chính thức tại nước ngoài, chính thức phát triển thương hiệu quy mô
toàn thế giới.

1987: Brauneck - Küchen xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn, và đa dạng hóa sản phẩm
tại Nürnberg (60.000 qm) thành phố miền Nam, Tây Đức

1989: Xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn tiếp theo tại Hà Lan

1993: Số lượng Công nhân viên đạt trên 10.000 người trên toàn thế giới, chính thức phân chia
cấu trúc Công ty thành 5 lĩnh vực phát triển chính độc lập, nhằm tạo điều kiện tiếp tục phát triển
mở rộng

1995: Brauneck - Küchen GmbH thành lập tại Tiệp Khắc, xây dựng nhà máy sản xuất với quy
mô lớn nhất từ trước đến nay (hiện tại đóng góp ½ doanh thu cho Công ty trong lĩnh vực sản
xuất)

1997: Phát triển chương trình hợp tác Oursource và chuyển giao thương hiệu tại Áo và Anh
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1998: Phát triển chương trình hợp tác Oursource và chuyển giao thương hiệu tại Mỹ và Ấn Độ

1999: Phát triển chương trình hợp tác Oursource và chuyển giao thương hiệu đồng loạt tại Ba
Lan, Tây Ban Nha, Nga và Đài Loan

2000: Brauneck-Küchen GmbH thành lập tại Slowenien, xây dựng nhà máy sản xuất đồng
thời ký kết hợp đồng chuyển giao thương hiệu

2001: Đặt đại diện tại Nhật

2002: Đặt đại diện tại Malaysia, đóng cửa nhà máy sản xuất tại Hà Lan

2005: Số lượng Công nhân viên trên toàn thế giới đạt đến 15.000 người, hơn 20 kênh phân phối
độc lập và 6 kênh phân phối tại Đức

2006: Xúc tiến dự án xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Trung Quốc, tiến tới chuyển
giao toàn bộ nhà máy tại Pháp cho đối tác liên doanh

2008: Ký kết hợp tác tại Argentinien, cung cấp sản phẩm đại trà toàn lục địa Nam Mỹ

2012: Đặt đại diện tại Việt Nam
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