ADI:n yhteisyritys
The Groupin
kanssa
1Parts, ADI:n yhteisyritys The Groupin (Pronto + Federated) kanssa,
johtava riippumattomien jälkimarkkinoiden jakelija Pohjois- ja
Keski-Amerikassa (Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Panama, Puerto
Rico), joka aloitti toiminnan alkuvuodesta 2015, kattaa tällä
hetkellä 56 % maailman henkilöautopotentiaalista.

Maailmanlaajuisten sopimusten puitteissa 1Parts yhdenmukaistaa
ja keskittää osavalmistajien ostopotentiaalia riittävällä
maailmanlaajuisella kattavuudella, joka on tällä hetkellä 14.
Las Vegasin AAPEX-messujen aikana lokakuun lopussa
toimitusjohtajat Bill Maggs ja Omer Wesemael sekä varajohtajat
Mike Mohler ja Nico Muyldermans pitivät tehokkaita kokouksia
1Partsin eri puolilta maailmaa saapuneiden sopimustoimittajien
johtoryhmien kanssa.
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vasemmalta oikealle: Steven Zimmer (Lumileds) - Dave Illes (Lumileds) Pascal Popis (Lumileds) - Bill Maggs (1Parts)
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=

634 M
56%

AD Hessumobiili in Klaukkala

Tammikuun alussa Bill ja Omer keskittyvät toimimaan 1Partsin
hallituksen puheenjohtajina ja antavat 1Partsin jatkokehityksen
täysiaikaisen toimitusjohtajan vastuulle: Alex Gelbckelle. Alex on
kokenut autoteollisuuden ammattilainen, ja varajohtajat Mike ja Nico
tukevat Alexia yrityksen päivittäisessä johtamisessa.

vasemmalta oikealle: Nico Muyldermans - Mike Mohler

Alex on kotoisin Belgi
asta ja 52-vuotias. Hä
n on
naimisissa ja ylpeä 2 lap
sen isä.
Alex on valmistunut
kauppa- ja hallintoins
inöörin
maisteriksi Solvay Brus
sels School of Manag
ement
and Economicsista (Bry
sselin yliopistosta), ja hä
nellä
on yli 25 vuoden koke
mus yleisestä hallinnoinn
ista,
markkinoinnista, myynn
istä ja toiminnasta erila
isi
ssa
kulttuureissa ja vakiintun
eiden yritysten palveluk
sessa.
Hän on työskennellyt
TOTALille, BIAlle (varu
steja palveluntarjoaja
kaivos- ja rakennus
alo
ille
),
TENNECOlle ja viimeisim
pänä BIHR Europelle (jo
htava
moottoripyörien osien
ja lisävarusteiden jak
eli
ja).
Jatkossa Alex johtaa 1Par
tsia ja auttaa sitä kehitty
mään
tulevaisuutta silmällä pit
äen.

L i s ät i e to j a 1P a r t s i s ta
o n s a atav i ll a o s o i t t e e s s a
vasemmalta oikealle: Omer Wesemael - Alex Gelbcke
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