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PERSBERICHT                        Datum bericht: 27 februari 2020 

____________________________________________________________________ 

Samenwerking Alliance Automotive Group Benelux  

en HELLA verder uitgebreid. 

- inmiddels ruim 18.000 HELLA-producten leverbaar via AAGB – 

 

Alliance Automotive Group Benelux en HELLA Benelux hebben hun samenwerking verder 

geïntensiveerd om zo haar klanten een nog betere service en beschikbaarheid te kunnen 

bieden. Naast de Hella Pagid remmen en de HELLA elektronica worden per 1 maart 2020 

ook de HELLA voertuigspecifieke verlichting (koplampen en achterlichten) en universele 

verlichting op voorraad genomen. Dit betekent dat voor zowel de eigen vestigingen van 

Alliance Benelux als voor de Alliance Trading grossiers  HELLA producten verkrijgbaar zijn 

via één centraal loket.  

 

Jan Verbeek, Director PM & purchasing: “Na de zeer succesvolle introductie van de Hella 

Pagid remdelen en de HELLA elektronica hebben wij besloten de samenwerking met HELLA 

verder te intensiveren zodat we onze klanten nog meer handvatten aanreiken om snel en 

effectief te kunnen beschikken over absolute kwaliteitsproducten. Los van HELLA hebben wij 

afgelopen maanden op alle niveaus in onze organisatie veel geïnversteerd in bredere en 

diepere voorraden, de hiervoor genoemde HELLA uitbreiding sluit hierdoor naadloos aan op 

de ingeslagen weg”.   

 

Per 1 maart 2020 zullen de HELLA producten beschikbaar zijn in de volledige keten. 

 

TECH360 & HELLA 

De vergaande samenwerking tussen HELLA en Alliance Automotive is ook terug te vinden in 

de ondersteuning die HELLA als preffered partner biedt aan ons TECH360 concept. Het 

TECH360 concept is een compleet pakket dat bestaat uit technische ondersteuning, 

trainingen en een pass-thru oplossing beschikbaar voor alle aangesloten klanten. Door je als 

klant bij TECH360 aan te sluiten, ben je voorbereid op de toekomst in relatie tot nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van commercie, diagnose, techniek, kennis en training. De 

kennis van HELLA en specifiek de diagnose-ervaring van Hella Gutmann Solutions (HGS-

data en diagnoseapparatuur) zijn door het partnership voor TECH360 klanten beschikbaar. 
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Samen met de expertise van Hella Pagid systems is in 2019 de training BrakePro 

gelanceerd, waarbij garagisten geholpen worden om BrakeProfessional te worden.  

TECH360 zorgt er voor dat de garage van nu de benodigde kennis voor morgen bezit. 

 

 

 

Over Alliance Automotive Group 
Alliance Automotive Group is een leidende distributeur van personenauto- en bestelwagenonderdelen 

voor de onafhankelijke Europese aftermarket. De groep bedient ongeveer 40.000 garages met ruim 

100.000 verschillende onderdelen voor onderhoud en reparatie via een netwerk van meer dan 300 

vestigingen in eigendom en via circa 1.800 vestigingen van verbonden partners. Alliance Automotive 

Group is volledig in handen van Genuine Parts Company, de grootste wereldwijde automotive 

onderdelendistributeur met activiteiten in Noord-Amerika, Europa en Australia. Voor nadere informatie: 

www.allianceautomotivegroup.eu. 

 

Over HELLA 

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA is een wereldwijd vertegenwoordigd, beursgenoteerd 

familiebedrijf met meer dan 125 locaties in ruim 35 landen. Met een omzet van 7 miljard euro in het 

fiscale boekjaar 2018/2019 en 39.000 medewerkers, is HELLA één van de leidende toeleveranciers in 

de automotive. HELLA is gespecialiseerd in innovatieve verlichtingssystemen en voertuigelektronica 

en is hiermee al meer dan 100 jaar een belangrijke partner voor de automotive industrie. Binnen het 

segment Special Applications ontwikkelt, produceert en verkoopt HELLA daarnaast verlichtings- en 

elektronicaproducten voor speciale voertuigen. Voor nadere informatie: bnl.communication@hella.com  
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