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Η Comline βαθμολογείται με ‘Α’ από το
TECDOC!
Πιστοποίηση `Α` κατηγορίας δεδομένων από το TECDOC καθιερώνει τη
Comline σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το τετραετές πρόγραμμα από την ομάδα δεδομένων της Comline αναγνωρίστηκε από τον παγκόσμιο πάροχο
δεδομένων TECDOC. Το σχέδιο ήταν να κάνει τους καταλόγους από χαρτί ένα πράγμα του παρελθόντος και
το έχει καταφέρει.
Η πολυπλοκότητα της κατασκευής και συντήρησης των δεδομένων για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς
ανταλλακτικών, που καλύπτουν όλα τα ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά αυτοκίνητα και ελαφρά
φορτηγά, ήταν μια απίστευτη πρόκληση. Γνωρίζοντας το αυτό η Comline πριν από πολλά χρόνια, επένδυσε
σε ανθρώπους και συστήματα, και τώρα βλέπει τα πραγματικά οφέλη. Η προσέγγιση για ένα τέτοιο
εγχείρημα έγινε, με τρεις τρόπους - TECDOC για την Ευρώπη, ΜΑΜ για την εγχώρια αγορά στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τον on-line κατάλογο. «Είναι μια πραγματική τιμή και αναγνώριση της προσοχής στη
λεπτομέρεια και τη σκληρή δουλειά από όλους στην ομάδα δεδομένων της Comline , να δοθεί αυτό το `Α`
από το TECDOC», εξηγεί ο υπεύθυνος πωλήσεων και Marketing Malcolm Rosher. «Η ακρίβεια των
δεδομένων μας, και η ταχύτητα με την οποία έχουμε αναπτύξει και εισαγάγει νέους κωδικούς είναι
εντυπωσιακές. Οι διανομείς Comline σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταφράζουν το όφελος αυτό σε αύξηση των
πωλήσεων, αυτό τους δίνει την εμπιστοσύνη, την ικανότητα και την επιθυμία να επενδύσουν, αυτό φυσικά
βοηθά στην προώθηση του ονόματος Comline», συνεχίζει ο Malcolm. «Η εμπειρία μου στη δημιουργία
δεδομένων και καταλόγων πριν από πολλά χρόνια, μου αποδεικνύει ότι αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα
της Comline αυτές τις μέρες είναι πολύ δύσκολο και αξιόλογο, δεν ξέρω πώς το κάνουν».
Φυσικά υπήρξε σημαντικό κόστος στον εξοπλισμό, το λογισμικό και την τροφοδοσία δεδομένων, αλλά στη
Comline βλέπουν τώρα τα οφέλη, ανάπτυξη 30% από έτος σε έτος τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές
υπερβαίνουν πλέον το εγχώριες πωλήσεις με αποτέλεσμα το όνομα Comline να είναι τώρα εδραιωμένο στην
Ευρώπη. Πρόσφατα δραστηριοποιούμαστε και στη Ρωσία.
##

Για την Comline
Η Comline είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διανομείς ανταλλακτικών ιδίας μάρκας, για τα
ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Ιδρύθηκε το 1991, με έδρα
το Luton, Ηνωμένο Βασίλειο, και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις 13.000 m2. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στην γκάμα της είναι: Φίλτρα, Δισκόφρενα και Δισκόπλακες για αυτοκίνητα και εμπορικά οχήματα, Σετ
Συμπλέκτη, Σετ Μπιλιοφόροι, Αντλίες νερού, Λιπαντικά, Υαλοκαθαριστήρες και προϊόντα συστήματος
διεύθυνσης και ανάρτησης. Η Comline προμηθεύει χονδρεμπόρους και διανομείς σε ολόκληρη την
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ανεξάρτητη δευτερογενή αγορά (IAM). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.comline.uk.com
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Για την Comline Hellas
H Comline Hellas ΑΕ από το 2006 αποτελεί την πρώτη θυγατρική του αγγλικού ομίλου. Στο διάστημα
λειτουργίας της, το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η υψηλή ποιότητα και οι ασυναγώνιστες τιμές
των προϊόντων της. Με έδρα την Αθήνα, σε εγκαταστάσεις 4.000 m2 , η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα
δίκτυο διανομής το οποίο καλύπτει και εξυπηρετεί ολόκληρη την Ελληνική αγορά. Με τη μακροχρόνια
πορεία στον τομέα των ανταλλακτικών και στην aftermarket αγορά, και με την υποστήριξη της μητρικής
εταιρείας, το εμπορικό σήμα της Comline στην Ελλάδα αλλά και συνάμα στην Αγγλία και την Ευρωπαϊκή
Ένωση γίνεται ολοένα και πιο δυνατό. Η Comline Hellas διαθέτει όλη την γκάμα προϊόντων της μητρικής
εταιρείας.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.comlinehellas.gr ή να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο 210 34 74 607.
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