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Ο Δρ Keith Ellis κύριος ομιλητής στην
EUROBRAKE 2013
«Ο διδάκτωρ της τριβής» της Allied Nippon Δρ Keith Ellis θα είναι κύριος ομιλητής στο συνέδριο Eurobrake 2013
στη Δρέσδη, συζητώντας το θέμα πέδησης των δικύκλων και πιο συγκεκριμένα - «Μια συγκριτική μελέτη στην
αξιολόγηση των επιδόσεων των ημι- μεταλλικών και μη σιδηρούχων οργανικά δισκοφρένων για μοτοσικλέτες ».
Ο Δρ Keith Ellis εξήγησε ότι τα προϊόντας πέδησης της Allied Nippon διανέμονται στην Ευρώπη από την Comline
Auto Parts με έδρα το Luton ,της οποίας είναι τεχνικός διευθυντής για πάνω από εννέα χρόνια. Το επίπεδο των
επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ,από οικονομικής αλλά και τεχνολογικής πλευράς είναι
απόδειξη της δέσμευσης της Comline Auto Parts για την συνεχή ανάπτυξη σε αυτή την αναπτυσσόμενη
κατηγορία προϊόντων.
Ο Simon Hutchinson ,Διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας της Comline Auto Parts, πρόσθεσε ότι ’’ Η
συμμετοχή στην Eurobrake 2013 αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία για την Comline Auto Parts ,να συνδεθεί με ένα
ισχυρό δίκτυο ειδικών της πέδησης από κάθε γωνιά του κλάδου.’’ Και ο Δρ Keith είναι από τους πλέον έμπειρους
του κλάδου.
Η Eurobrake 2013 πραγματοποιείται στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Δρέσδη μεταξύ 17 και 19 Ιουνίου 2013.
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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 ανεξάρτητη δευτερογενή αγορά (IAM). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε
στη διεύθυνση: www.comline.uk.com

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
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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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