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Η COMLINE ετοιμάζεται για την Automechanika
Frankfurt 2014
Αυτό το Σεπτέμβριο τα μάτια της αγοράς ανταλλακτικών της αυτοκινητοβιομηχανίας θα στραφούν συλλογικά
στην ανά διετία εκδήλωση Automechanika στην Φρανκφούρτη, χωρίς αμφιβολία την πιο σημαντική έκθεση στη
βιομηχανία. Η Comline Auto Parts ετοιμάζεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση και να παρουσιάσει την ταχέως
αναπτυσσόμενη γκάμα των προϊόντων Comline στο 39m2 περίπτερό της που βρίσκεται στην αίθουσα 5.1. Η
Comline Auto Parts θα εκθέσει από το περίπτερο D98, που, παραμένοντας πιστή στη βρετανική κληρονομιά της
εταιρείας, είναι μέρος του περιπτέρου SMMT.
Η Comline παρουσιάζει στην Φρανκφούρτη μια νέα σειρά υψηλής ποιότητας spin-on φίλτρα λαδιού. Αυτή η
εισαγωγή είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που υλοποιεί ήδη η εταιρεία και θα σηματοδοτήσει την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης από αυτό το έργο. Τα νέα spin-on φίλτρα λαδιού θα ανεβάσουν την ποιότητα
Comline στο επόμενο επίπεδο και διαθέτουν μια τολμηρή νέα εμφάνιση η οποία είναι βέβαιο ότι θα
προσελκύσει την προσοχή των επισκεπτών στη Φρανκφούρτη.
Η παρουσία της Comline στην Automechanika της Φρανκφούρτης θα είναι επίσης προσανατολισμένη προς την
επίτευξη συναντήσεων και συνεργασιών με τους πελάτες, τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών. «Η
Automechanika Frankfurt παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την δημιουργία ,την ανάπτυξη και την οικοδόμηση
σχέσεων." σχολίασε ο Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing Malcolm Rosher. "Εμείς, φυσικά, θα δώσουμε
σημαντική έμφαση στην ανάδειξη του εύρους των προϊόντων Comline, ιδιαίτερα στην εισαγωγή των νέων
προϊόντων μας, αλλά είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι το περίπτερό μας δημιουργεί το κατάλληλο
περιβάλλον για να επιτρέψει την συνάντηση και την επικοινωνία με τους επισκέπτες μας. Το φιλόξενο περίπτερο
της Comline θα έχει μια χαλαρή και ανοιχτή αίσθηση και θα καταστήσει πολύ εύκολο για τους επισκέπτες να
επικοινωνήσουν άμεσα με τα μέλη της ομάδας Comline. "είπε επίσης ο κ. Rosher .
Στα δύο χρόνια που έχουν περάσει από την προηγούμενη Automechanika της Φρανκφούρτης η μάρκα Comline
συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή της . Στην φετινή εκδήλωση η παρουσία της Comline θα
υπογραμμίσει αντίστοιχα την ανάπτυξη της μάρκας ως βασικό παράγοντα στο πλαίσιο της αγοράς.
##

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
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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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