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bilstein group приймає участь в виставці Automechanika Frankfurt 2022 

 

Цього року на виставці Automechanika bilstein group - фахівець із запасних 

частин, що базується в Еннепеталі (Німеччина) - зосередиться на темі 

"повторна зустріч-знайомство", що має на меті налагодження контактів та 

особистий обмін думками з існуючими клієнтами та зацікавленими 

сторонами. 

 

"Після більш ніж двох років пандемії ми з нетерпінням чекаємо на зустріч як зі 

знайомими, так і з новими учасниками. Ми хочемо розпочати комунікацію з 

людьми, щоб обмінятися ідеями про майбутнє незалежного ринку запчастин і 

про те, як ми можемо ствоювати його разом. Ринок змінюється і це ставить нас 

перед новими труднощами та випробуваннями. Ми хочемо показати нашим 

партнерам, як вони можуть "переосмислити та подивитись під іншим 

ракурсом" розвиток бізнесу разом з нами, щоб бути максимально 

підготовленими до викликів нашого часу", - каже директор з продажу bilstein 

group Ульріх Відемут. 

 

Оновлений дизайн стенду bilstein group наголошує на налагодженні контактів 

і "повторній зустрічі-знайомстві". Просторі дивани та крісла будуть створювати 

невимушену лаунж-атмосферу, а дерев'яні елементи та багато зелені 

підкреслюватимуть "відкритий" характер стенду – що буде працювати як 

візуальне запрошення для всіх відвідувачів виставки. 

 

На великому екрані буде демонструватися корпоративне відео, створене 

спеціально для виставки, що передає всю важливу інформацію про bilstein 

group – від доступності та якості до статистики данних та сталого розвитку. Ще 

однин креативний акцент стенду - розміщення хронології подій на одній із 

стін, що показуватиме численні великі та малі кроки, які bilstein group вже 
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зробила для забезпечення сталого розвитку, який став вирішальним фактором 

у IAM. 

 

Будучи сімейним бізнесом середнього розміру, bilstein group завжди серйозно 

ставилася до своєї соціальної та екологічної відповідальності. Паралельно з 

виставкою Automechanika ми плануємо розмістити на своєму сайті 

bilsteinroup.com підрозділ, присвячений сталому розвитку компанії. 

 

 

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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