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AD Polska

Autodistribution International (ADI) är
glada över att meddela att det polska
företaget Gordon blir nummer 25 i raden av ADI:s samarbetspartner. Detta
beslutades den 28.11.2018 av ADI:s styrelse och avtalet börjar gälla den 1 januari 2019.
Sedan Gordon grundades 1991 har företaget byggt upp ett starkt
polskt nätverk med ett centrallager (Zamosc) och 5 lager ute i regionerna (Radom, Olsztyn, Ruda Slaska, Gdansk, Chojnice), som levererar
till 156 butiker över hela landet. Gordon har 1 500 anställda. Företagets nationella omsättning på cirka 200 miljoner euro inom bildelar
för personbilar och lastbilar, verktyg och utrustning gör Gordon till en
av de främsta aktörerna på den polska fordonseftermarknaden.
Jacek Gordon, grundare och ägare av Gordon/AD Polska, är förväntansfull inför den nya vändningen som det här partnersamarbetet innebär
för hans företag: – Under de senaste åren har vårt företag lyckats väl
med att bygga upp ett effektivt logistiknätverk och en stabil kundbas.
Bilvärlden av i dag innebär dock många utmaningar, och vi känner att
ADI har precis de verktyg som kommer att göra det möjligt för oss att
se dem som möjligheter i stället för hinder. Vi ser fram emot att ge
verksamheten ny fart med hjälp av ADI:s (och deras samarbetspartners) kompetens inom viktiga områden som konceptmarknadsföring
(AD Garage), tekniska data och utbildning för mekaniker (Eure!Car)
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samt portföljen med leverantörer och varumärken. Den här utvecklingen kommer att vara till nytta för våra kunder och främja vår befintliga tillväxtstrategi!
ADI är övertygade om att de har hittat rätt partner i Polen. Thomas
Vollmar, ADI:s VD, säger så här om det nya partnersamarbetet: – Vi
har lärt känna Gordon som ett mycket professionellt och dynamiskt
företag med solida grundvalar och ambitioner i höjd med våra egna.
Från och med den 1 januari kommer AD Polska och deras team att bli
vår nya inkörsport för att lansera AD:s koncept på den polska eftermarknaden, vilket kommer att gynna såväl kunder som leverantörer.

