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Innovision 2018: Οι τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλάζουν το
χονδρεμπόριο και τα συνεργεία.
•

Περισσότεροι από 800 συμμετέχοντες από το τοπικό και διεθνές aftermarket
πληροφορήθηκαν για τις τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

•

Πρεμιέρα για το διαγνωστικό mega macs 77.

•

Παρουσίαση της Ακαδημίας HELLA.

Ihringen, Γερμανία, 22 Ιανουαρίου 2018. Με την Innovision 2018, μια εκδήλωση ειδικά για το
τοπικό και διεθνές aftermarket που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου, η HELLA, ειδικός στον
φωτισμό και τα ηλεκτρονικά και ο ειδικός στη διάγνωση Hella Gutmann, προετοίμασαν τους
συνεργάτες τους για την αλλαγή στην κινητικότητα. Οι ειδικοί της εταιρίας πληροφόρησαν τους 800
συνεργάτες από 24 χώρες για τις τεχνολογίες του αύριο, με παρουσιάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης
σχετικά με τα θέματα της ψηφιοποίησης του φωτισμού, της αυτοματοποιημένης οδήγησης και
διαγνωστικές λύσεις.

Ο Alexander Bäppler, Υπεύθυνος Πωλήσεων Aftermarket της HELLA για Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη
και ο Jürgen Hofmann, Επικεφαλής Πωλήσεων για τις Γερμανόφωνες αγορές της Hella Gutmann,
εστίασαν στην αλληλεπίδραση της εμπειρίας στον αρχικό εξοπλισμό (ΟΕ) και στην στοχευμένη
διάγνωση του Aftermarket. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 15 εκατομμύρια αισθητήρες radar
της HELLA που είναι εγκατεστημένοι σε οχήματα παγκοσμίως και τα αντίστοιχα διαγνωστικά και
συστήματα βαθμονόμησης της Hella Gutmann.

Αυτοματοποιημένη οδήγηση, ψηφιοποίηση & συνδεσιμότητα, αποδοτικότητα & ηλεκτροκίνηση καθώς
και εξατομίκευση είναι οι τρέχουσες τάσεις στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. «Αυτές οι εξελίξεις
έχουν επιφέρει προκλήσεις για τα συνεργεία και τους συνεργάτες στο aftermarket, διότι τα αυτοκίνητα
γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. Αυτό καθιστά το «Workshop 4.0» ακόμα πιο σημαντικό, είπε ο Dr.
Andreas Habeck, Επικεφαλής του Independent Aftermarket και Εξοπλισμού Συνεργείου της HELLA. «Ως
εμπορικός συνεργάτης και Φίλος του Συνεργείου, σκοπεύουμε να συμπορευόμαστε με τους πελάτες μας
σε όλη την διαδρομή και να αναπτύσσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προς αυτήν την κατεύθυνση.»
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Η απάντηση στις τρέχουσες προκλήσεις ήρθε από την Hella Gutmann με την παρουσίαση της
κορυφαίας διαγνωστικής συσκευής mega macs 77, ο διάδοχος του μοντέλου mega macs 66. Υπερέχει
των δυνατοτήτων του mega macs 66, όπως η επισκευή σε πραγματικό χρόνο, με χαρακτηριστικά όπως
τις αυτόματες ρυθμίσεις εύρους τιμών κατά την διάρκεια των ηλεκτρικών μετρήσεων.

Τα συνεργεία και οι εμπορικοί συνεργάτες μπορούν να βρουν επιπλέον απαντήσεις στην Ακαδημία
HELLA. Συγκεντρώνει σε μία πηγή, καθιερωμένες αλλά και νέες εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και
εξειδικευμένες παρουσιάσεις σχετικά με την διάγνωση των συστημάτων των οχημάτων. Τοπικές
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για τον φωτισμό, τα ηλεκτρονικά, την διαχείριση θερμότητας, τον
κλιματισμό και τα φρένα σε όλη την Γερμανία.

Σημείωση:
Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση:
www.hella.com/press

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή επιχείρηση,
εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 100 σημεία σε
περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και κατασκευάζει είδη φωτισμού και
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις
μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και
υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών
συστημάτων των οχημάτων που παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα
που εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. €
5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους κορυφαίους
προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από τις 100 μεγαλύτερες
Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε:
Mr. Lefteris Magioglou
Product Manager
Electra Hella’s S.A.
246 Syngrou Av.
Phone: +30 2109531690
Fax: +30 2109531697
l.magioglou@electra-hellas.gr
www.hella.gr
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