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HELLA biedt webinar over universele verlichting 

• Doelgroepen zijn werkplaatsen, groothandelaren en andere geïnteresseerden die op 

zoek zijn naar innovatieve universele verlichtingsoplossingen voor voertuigen 

• Data op 25 en 27 oktober alsook op 2 november 2022; inschrijvingen voor het gratis 

evenement nu mogelijk via HELLA TECH WORLD  

Na het grote succes van het evenement "Digitalization of Light 2.0" van vorig jaar, biedt 

verlichtings- en elektronica-expert HELLA ook dit jaar weer een interactief webinar aan. De 

focus ligt deze keer op "Universele Verlichting". Het webinar is gericht op werkplaatsen en 

groothandels, maar ook op andere geïnteresseerden, zoals truckers, off-roaders of agrariërs die 

op zoek zijn naar innovatieve universele verlichtingsoplossingen voor voertuigen. In ongeveer 

30 minuten nemen Julian Pfenning, HELLA Key Account Manager 24V en Agrar, en Markus 

Kirchner, bij HELLA verantwoordelijk voor het productmanagement voor universele verlichting in 

met name de vrachtwagensector, de deelnemers aan het webinar mee in de wereld van de 

universele verlichting. Voor een showtruck presenteren de twee HELLA-experts de nieuwste 

producthighlights op het gebied van koplampen, zwaailampen en werklampen. Tegelijkertijd 

geven ze waardevolle tips en informatie voor het vinden van het juiste product voor elke 

toepassing, of het nu gaat om bedrijfsvoertuigen, off-road of agrarische vereisten. Het 

beproefde online formaat biedt veel toegevoegde waarde. Deelnemers krijgen uit eerste hand, 

goed onderbouwde informatie van experts voor experts - gemakkelijk van thuis achter hun 

computer, op het werk of elders. Tijdens het webinar kunnen de deelnemers bovendien op elk 

moment via live chat met de twee HELLA-experts communiceren om individuele vragen te 

stellen. 

De registratie voor het gratis webinar "Universele verlichting" gebeurt met een paar klikken 

direct via HELLA TECH WORLD: Registreer nu. Een opname van het webinar is vanaf 7 

november 2022 ook online beschikbaar in HELLA TECH WORLD. 

 

Let op: Deze tekst en bijbehorend fotomateriaal vindt u ook in onze persdatabase op: 

www.hella.com/press   

Over HELLA 

HELLA is een beursgenoteerde, internationaal gepositioneerde automotive toeleverancier die 

opereert onder het overkoepelende merk FORVIA. Binnen deze feitelijke groep staat HELLA 

voor hoogwaardige verlichtingstechnologie en auto-elektronica. Tegelijkertijd bestrijkt het bedrijf 

met zijn Business Group Lifecycle Solutions een breed service- en productportfolio voor de 

onderdelen- en werkplaatsbranche en voor fabrikanten van speciale voertuigen. HELLA heeft 

36.000 medewerkers op meer dan 125 locaties wereldwijd en behaalde in het fiscale jaar 

2021/2022 een geconsolideerde omzet van € 6,3 miljard.  
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Over FORVIA 

FORVIA omvat de complementaire technologische en industriële krachten van Faurecia en 

HELLA. Met meer dan 300 industriële vestigingen en 77 R&D centra, 150.000 mensen, 

waaronder meer dan 35.000 ingenieurs in meer dan 40 landen, biedt FORVIA een unieke en 

complete aanpak van de automotive uitdagingen van vandaag en morgen. Samengesteld uit 

zes Business Groups met 24 productlijnen en een sterke IP-portefeuille van meer dan 14.000 

patenten, is FORVIA erop gericht om de favoriete innovatie- en integratiepartner voor OEMS 

wereldwijd te worden. FORVIA wil een veranderaar zijn die de mobiliteitstransformatie voorziet 

en mogelijk maakt. www.forvia.com   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Dr. Markus Richter HELLA GmbH & Co. KGaA 

Bedrijfswoordvoerder Rixbecker Straße 75 

Tel: +49 (0)2941 38-7545 59552 Lippstadt / Duitsland 

Markus.Richter@forvia.com www.hella.com 


