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AD Polska

Autodistribution International (ADI)
kondigt verheugd aan dat het Poolse
bedrijf Gordon als 25e partner ADI vervoegt. Dit werd besloten op 28.11.2018
door de raad van bestuur van ADI en
gaat in op 1 januari 2019.
Sinds de oprichting in 1991 bouwde Gordon een solide netwerk op in
Polen: het bedrijf heeft een centraal magazijn (Zamosc) en 5 regionale magazijnen (Radom, Olsztyn, Ruda Slaska, Gdansk en Chojnice) en
levert aan 156 winkels over het hele land. Gordon stelt 1500 mensen
tewerk. Met een nationale omzet van ongeveer 200 miljoen euro in
auto-onderdelen voor personenwagens en vrachtwagens, gereedschap en uitrusting behoort het bedrijf tot de belangrijkste spelers op
de Poolse autoaftermarket.
Jacek Gordon, oprichter en eigenaar van Gordon/AD Polska is enthousiast over de toetreding, die een nieuwe wending betekent voor
zijn bedrijf: “Ons bedrijf is er de afgelopen jaren in geslaagd om een
efficiënt logistiek netwerk en een solide klantenbestand op te bouwen. Maar de autowereld van vandaag biedt tal van uitdagingen, en
volgens ons heeft ADI precies die tools waarmee we die uitdagingen
als kansen kunnen benutten in plaats van ze als hindernissen te zien.
We kijken ernaar uit om als business de knowhow van ADI (en haar
partners) ten volle te benutten op belangrijke domeinen zoals concept marketing (AD Garage), technische gegevens en opleiding voor

4

monteurs (Eure!Car) en het portfolio van leveranciers/merken. Deze
ontwikkeling zal gunstig zijn voor onze klanten en onze huidige groeistrategie versnellen!”
ADI is ervan overtuigd dat het de juiste partner heeft gevonden in
Polen. Thomas Vollmar - ADI-voorzitter - licht het nieuwe partnership
toe: “We leerden Gordon kennen als een zeer professioneel en dynamisch bedrijf met solide fundamenten en ambities die aansluiten bij
de onze. Vanaf 1 januari is AD Polska en zijn team onze toegangspoort
om de AD-concepten op de Poolse aftermarket te brengen, ten voordele van klanten en leveranciers”.

