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Comline Auto Parts - Μια εταιρεία για να
εμπνεύσει τη Βρετανία
Το London Stock Exchange Group αναγνωρίζει την Comline Auto Parts στην εναρκτήρια λίστα με τις ‘’1000
εταιρείες να εμπνεύσουν τη Βρετανία’’
Μετά από την πρόσφατη βράβευση ως «Προϊόν της Χρονιάς» από την A1 Motor Stores, η Comline Auto Parts
λαμβάνει μια ακόμη σημαντική διάκριση. Ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων με έδρα το LUTON
έχει συμπεριληφθεί στο κατάλογο των 1000 εταιρειών που εμπνέουν την Βρετανία σύμφωνα με τον
κατάλογο που καταρτίζεται από το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου. Ο κατάλογος αυτός, στο εναρκτήριο
έτος του, αναγνωρίζει τις πιο εμπνευσμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από όλη τη Βρετανία σε
περισσότερους από 100 βιομηχανικούς κλάδους. Σκοπός του είναι η προβολή των οργανισμών που έχουν
μια σημαντική συμβολή στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια.
Για να επιτύχει την είσοδο σε αυτό το αποκλειστικό κατάλογο, η Comline πρώτα έπρεπε να πληρεί τα
κριτήρια που ορίζονται από τον Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η θετική
αύξηση των εσόδων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, η αύξηση του αριθμού των
εργαζομένων και του χώρου εργασίας καθώς και αύξηση νέων συμβάσεων ή αιτήσεων για διπλώματα
ευρεσιτεχνίας και πατέντες. Με πάνω από 4,5 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που
δραστηριοποιούνται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, η εμφάνιση της Comline ως μία από τις κορυφαίες
1000 εταιρείες που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά είναι ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα.
«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που πιστοποιούμαστε ως μία από τις ‘’1000 εταιρείες να εμπνεύσουν
τη Βρετανία»’ δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Comline κ. Divyesh Kamdar. «Είμαστε πολύ περήφανοι ως
βρετανική εταιρεία και είναι φανταστικό να αναγνωρίζεται η συμβολή που έχουμε κάνει για την ανάπτυξη
της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλοι στην Comline εργαζόμαστε ακούραστα για να αναπτυχθεί η
επιχείρηση σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα και η αναγνώριση ως μία από τις πιο δυναμικές,
συναρπαστικές και εμπνευσμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι
συνεπώς, εξαιρετικά ευχάριστη συμπλήρωσε ο κ. Kamdar .
Η αναγνώριση ως μία από τις «1000 εταιρείες να εμπνεύσουν τη Βρετανία» αποτελεί περαιτέρω απόδειξη
ότι Comline συνεχίζει να γίνεται όλο και πιο δυνατή. Η οργάνωση έχει αντισταθεί στην ύφεση
επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση τζίρου, που αντανακλά όχι μόνο το επιτυχημένο επιχειρηματικό
μοντέλο, αλλά και την ποιότητα και την ανάπτυξη της γκάμας των προϊόντων της εταιρείας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις «1000 εταιρείες να εμπνεύσουν τη Βρετανία» παρακαλώ
επισκεφθείτε την σελίδα www.1000companies.com
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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 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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