
 
  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ακαδημία HELLA  

Το Γνωστικό Συνεργείο της HELLA αντικαθιστά το κέντρο εκπαίδευσης TWS 

Ihringen/Erwitte, Γερμανία, 24 Ιανουαρίου 2018. Με έτος ίδρυσης το 2001, το εκπαιδευτικό κέντρο 

TWS της Hella Gutman, μετατρέπεται πλέον στην Ακαδημία HELLA με μεγαλύτερο εύρος θεμάτων 

σχετικών με όλες τις μάρκες της HELLA και με βελτιωμένο περιεχόμενο. Οι εκπαιδεύσεις κάτω από την 

ομπρέλα του νέου γνωστικού συνεργείου, πραγματοποιούνται από του ειδικούς της Hella Gutmann. Η 

Ακαδημία Hella προσφέρει έναν συνδυασμό των παραδοσιακών εκπαιδεύσεων που διαρκούν από 1-3 

μέρες για την διάγνωση των συστημάτων των οχημάτων και τοπικές εκδηλώσεις σε όλη την Γερμανία, 

επικεντρωμένες στα συστήματα φωτισμού, ηλεκτρονικά, διαχείριση θερμότητας, κλιματισμό και πέδηση. 

O νέος σχεδιασμός αναδεικνύει στο μέγιστο τις συνέργιες μεταξύ HELLA, Hella Gutmann, Behr Hella 

Service και Hella Pagid και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό με πρακτική. 

Με την έναρξη της Ακαδημίας HELLA, δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα www.hella-academy.com. Εδώ, 

οι χρήστες θα βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδεύσεις και τις ημερομηνίες

τους. Η διαθεσιμότητα και οι συμμετοχές μπορούν να γίνουν διαδικτυακά. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση 

σε ιδιωτικό χώρο οπού μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες λειτουργίες και να διοργανώσουν 

προγράμματα εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους τους. Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, η τάση είναι η εξειδίκευση, π.χ. στην τεχνολογία υψηλής τάσης, την τεχνολογία 

κλιματισμού, ηλεκτρικά συστήματα ή συστήματα υποβοήθησης οδηγού. 

Τα συνεργεία και οι έμποροι μπορούν να επιλέξουν από ένα μεγάλο εύρος εκπαιδεύσεων. Η Ακαδημία 

HELLA βρίσκεται στο Breisach και στο Erwitte και προς το παρόν προσφέρουν 12 διαφορετικές 

εκπαιδεύσεις από 1-3 μέρες. Τέσσερις νέες εκπαιδεύσεις θα προστεθούν σύντομα. Οι τοπικές 

εκπαιδεύσεις διεξάγονται συχνά σε συνεργασία με τους εμπόρους και είναι πολύ δημοφιλής. Προς το 

παρόν, 15 εκπαιδεύσεις και διαλέξεις λαμβάνουν χωρά σε όλη την Γερμανία κρατώντας ενήμερους τους 

πελάτες για την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στον φωτισμό, τα ηλεκτρονικά, τον κλιματισμό και την 

πέδηση. 

www.hella-academy.com 
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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 
  

 


