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ADI присвоює bilstein group статус найкращого постачальника 2021 року 
 
bilstein group отримала нагороду "Постачальник року" 2021 року на 33-му 
щорічному саміті ADI. Саміт був проведений 4 та 5 травня 2022 року в Монте-
Карло компанією Autodistribution International. 
 
На здобуття всього двох нагород - однієї для окремої людини ("Професіонал 
року на ринку запчастин") та другої - Постачальник року - bilstein group була 
удостоєна ексклюзивної нагороди, призначеної для постачальників на 
незалежному вторинному ринку, завдяки визначним досягненням компанії 
протягом 2021 року. 
 
"Ми дуже раді і пишаємося тим, що нас нагородили!" - каже Ульріх Відемут, 
директор продаж bilstein group, який отримував нагороду разом зі Ніколь 
Пушманн та Стійн Янссенс.  "Нагорода "Постачальник року" - це не просто 
визнання будь-яких досягнень у співпраці з ADI та її членами - це набагато 
більше, ніж просто нагорода. Це сукупність визнання спільної роботи всіх 
підрозділів нашої компанії. А також доказ того, що ми є орієнтованими на 
клієнта та керуємось вірністю нашому девізу "Неперевершена команда". 
Однак це визнання також є зобов'язанням та відповідальністю, щоб 
виправдати надану нам довіру, та зробити її ще міцнішою". 
 
Близько 200 учасників відвідали цей престижний захід. Були запрошені 
генеральні директори і топ-менеджери контрактних постачальників і 
партнерів АДІ з 40 країн Європи, Центральної Азії та Північної Африки. 
 
Сам захід пройшов радісно та енергійно. Від зворушливої промови Улі 
Відемута до виступу Едді Джордана, засновника та власника знаменитої 
команди "Формули-1", та його гурту "The Robbers" - вечір був справді 
святковим. 
 
Крім самого саміту, ADI відзначила своє 50-річчя, яке мало відбутися у 2020 
році, але було відкладено через пандемію. В результаті саміт АДІ був 
проведений у престижному готелі Fairmont Monte Carlo у Монако. 
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Інформація про компанію: 
 
Ferdinand Bilstein представляє три відомі бренди febi, SWAG і Blue Print. В 
асортименті bilstein group понад 64 000 різноманітних технічних запасних 
частин для професійного ремонту автомобілів. Компанія, що працює на 
міжнародному рівні, постачає свою продукцію в більш ніж 170 країн світу. 
Для отримання додаткової інформації переходьте на офіційний сайт -  
www.bilsteingroup.com 
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