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Automechanika 2022: bilstein group повністю задоволена концепцією стенду 

 

Знайомства замість продуктів: Такою була концепція bilstein group для виставки 

Automechanika цього року. Після п'яти днів роботи на виставці відповідальні особи 

німецької компанії, які є спеціалістами із запасних частин, залишилися 

задоволеними. Хоча загалом у виставкових залах було помітно менше 

відвідувачів, дискусії та контакти були дуже інтенсивними та багатообіцяючими. 

 

"Ми не могли знати заздалегідь, чи виправдаються наші інвестиції в стенд, площа 

якого знову склала 360 квадратних метрів. Але після 2,5 років пандемії ми не 

хотіли проґавити цю можливість особисто поспілкуватися з нашими клієнтами. 

Загалом тільки позитивні висновки, тож наша концепція, орієнтована на 

налагодження контактів та обмін думками, увінчалася повним успіхом. Це також 

підтвердили численні відвідувачі", - сказав Томас Майєр (Thomas Mayer), 

Divisional Marketing Director у bilstein group. 

 

Повністю оновлений дизайн стенду підкреслив акцент на "повторному 

знайомстві": просторі дивани та крісла створювали невимушену лаунж-

атмосферу, а дерев'яні елементи та багато зелені підкреслювали "відкритість" 

стенду. Фокус на запасних частинах, навпаки, був менш помітним. 

 

Привернення уваги нових клієнтів не було головною метою цього разу. "З самого 

початку виставки нам було важливо створити противагу суто онлайн бесідам з 

нашими постійними партнерами, як було під час великого карантину. Водночас 
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наш стенд був візуальним запрошенням для нових потенційних клієнтів", - 

говорить Томас Майєр (Thomas Mayer). 

 

Крім того, ключову роль відіграв девіз bilstein group – "Сильні поодинці, 

непереможні як команда". Для багатьох співробітників це була перша можливість 

знову побачити своїх зарубіжних колег після тривалої перерви. 

 

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 у понад 170 
країн світу. Для отримання додаткової інформації переходьте на 
офіційний сайт -  www.bilsteingroup.com 
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