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“Kiinaksi kirjoitettuna sana kriisi (Wei Ji) koostuu 
kahdesta merkistä, joista toinen (Wei) merkitsee vaaraa 
ja toinen (Ji) mahdollisuutta, tilaisuutta johon tarttua.”
Nämä sanat, jotka J.F.Kennedy lausui puheissaan, 
ovat sittemmin toistanut useita kertoja, kun johtajat 
mobilisoivat tiimejään ja organisaatiotaan heidän 
yrityksiensä joutuessa vaikeuksiin.
Vuoden 2020 odottamattomien ja tyrmistyttävien 
tapahtumien yhteydessä tämä on täysin järkevää: Ensin 
tuli pelko ja ahdistus, sitten kyky reagoida ja hyödyntää 
tilannetta

Levottomuutta seurasi joustavuus

Juuri sen koimme. 

Tässä uusimmassa vuoden 2021 alun uutiskirjeessä en 
halua palata pelkoihimme, vaan juhlia joustavuuttamme:

• Jälkimarkkinasektorin joustavuus luokitellaan 
kaikissa maissa välttämättömäksi talouden jatkuvalle 
menestykselle. On jo tullut mainituksi, kuinka 
IAM on ketterämpi, joustavampi, reagoivampi ja 
nopeampi tarttumaan mahdollisuuksiin kuin OEM. 

• Haluan kunnioittaa jäsenyrityksiemme joustavuutta. 
ADI’ n jäsenet ovat osoittaneet poikkeuksellista 
joustavuutta: Erinomasta toimintaa suhteessa 
markkinoihin, uusiin jäseniin, yritysostoihin, 
onnistuneisiin lanseerauksiin osakemarkkinoilla, ja 
valmistautumiseen tulevaisuuteen.

Löydät seuraavilta sivuilta useita esimerkkejä tästä.

• Myös tavarantoimittajamme osoittivat joustavuutta, 
vaikka suurimpia kumppaneitamme askarruttaa 
edelleen jälkimarkkinoiden tulevaisuuteen 
valmistautuminen ja uudistuminen. Tämä 
jopa vuonna, jolloin alkuperäissektori kärsi 
pandemiakriisistä ja sen seurauksista. Tässä 
numerossa nostamme heistä seitsemän 
parrasvaloihin. 
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Valitettavasti vuosi 2021 alkoi samanlaisena kuin 2020 
päättyi:
Virus on edelleen olemassa, ja siitä esiintyy uusia 
muunnoksia. Onneksi maidemme hallitukset toteuttavat 
suojatoimenpiteitä, jotka kuitenkin valitettavasti 
haittaavat liikkuvuutta autoilla ja vaikuttavat siten 
markkinoihimme.
Kaikesta huolimatta massiivisten rokotuskampanjoiden 
alkaminen tuo ulospääsyn kriisistä lähemmäksi ja antaa 
aihetta kohtuulliseen optimismiin.
Aiomme edelleen hallita ahdistustamme, sopeutua, ja 
tarttua kaikkiin tilaisuuksiin.

Toivotan teille kaikille hyvin menestyksellistä ja 
onnellista vuotta, erinomaista terveyttä ja tietenkin 
myös joustavuutta.

Ystävällisin terveisin.
Stéphane ANTIGLIO

TÄSSÄ UUTISLEHDESSÄ

AD Groupin 
viimeisimmät 

uutiset

Päätoimittaja: ADI cvba (Autodistribution International), Kortenberg, Belgia
Tämä lehti jaetaan kaikille ADI Groupin liiketoimintakumppaneille ja jakelijajäsenille.
Jos haluat tilata sen tai peruuttaa tilauksen, ota meihin yhteyttä: ADI cvba, Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Belgium,  
puhelimitse +32 2 759 2995 tai sähköpostitse news@adi.be.

CIAK Group (AD ADRIA)  osakkeet 
noteerataan pörssissä

E-Start™  käynnistää mahdollisu-
uksia korjaamoille 

AD PARTS -kumppani Grupo 
Autozitânia on ostanut Bragalisin 

Täydellisesti toisiinsa sopivat: 
Jakohihnasarjat febi’ltä

AD Ranska / PHE-Group 
vahvistaa läsnäoloaan Italiassa 
ostamalla 2G Padauto S.r.l. yhtiön 

AD Venäjä vahvistuu PartKomilla

VARTA tukee korjaamoita 
pysymään kilpailukykyisinä. 
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DRiV: arvostetut tuotemerkit 
voivat auttaa sinua kasvamaan

AD PARTS’in kumppanit AD 
Marina ja AD Bosch ostavat 
Euma´n  

ZF mahdollistaa uuden 
sukupolven liikkuvuuden

Turvallisesti tien päällä 
Schaefflerin FAG-merkkisillä 
alustan osilla 

AD Ukraine on ollut 
markkinajohtaja Ukrainassa jo yli 
10 vuotta

WIX Filters

10

12

11

ADI sopimustoimittajat tässä numerossa.
 
AD Internationalin toimittajavalikoimassa on yli 40 joh-
tavaa varaosavalmistajaa, joilla kaikilla on OE-tausta (li-
sätietoja ADI’sta ja sen sopimustoimittajista osoitteessa 
www.ad-europe.com/fi).
Tästä numerosta alkaen jokainen ADI Newsletter tänä 
ja ensi vuonna (mukaan lukien sähköinen versio AD 
Flash) sisältävät tuoretta tietoutta sopimustoimit-
tajiltamme. Heidän tavoitteenaan on antaa sinulle, 
ADI-kumppanimme, tietoa yrityksistään ja tuotevali-
koimastaan, sekä roolistaan liiketoiminnassamme tai 
autoalan jälkimarkkinoilla yleensä.   

ADI sopimustoimittajat tässä numerossa:

7

8

13

14

Minimum size: 
2.6 INCHES

8

9 16



4

CIAK Group eli AD Kroatia on 25-vuotias 
Kroatiassa toimiva yrityskonserni, jonka 
toiminta-alueeseen kuuluu varaosien sekä 
autotarvikkeiden tukkumyynti ja jakelu 
jälkimarkkinoille, sekä ympäristöhuolto 
kuten akkujen kierrätys ja vaarallisten 

jätteiden käsittely. 

CIAK Group toimii Kroatiassa, Sloveniassa, Serbiassa sekä Bosnia-
Hertsegovinassa, ja siihen kuuluu ryhmän tärkeimpänä menestystekijänä 
yli 1 300 työntekijää, sekä yli 20 000 liikekumppania. Konsernilla on 
yli 120 toimipistettä, ja se on kokonaisuutena Kroatian suurin vapailla 
jälkimarkkinoilla toimiva jakelija (“IAM”) jo kolmatta  peräkkäistä 
vuotta. Neljän vaarallisten jätteiden käsittelykeskuksensa avulla se 
toimii menestyksekkäästi myös ympäristöhuollon alalla lukuisten 
eurooppalaisien korkeaa laatua sekä ammattitaitoa vaativien 
sertifikaattien mukaisesti.

Historiansa alussa CIAK Group oli erikoistunut akkuihin ja voiteluaineisiin. 
Kehitys kohti täysimittaista henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen 
varaosien jälkimarkkinajakelijaa alkoi vuosina 2013—2015 CIAK AUTO ja 
CIAK TRUCK kautta, kun kotimarkkinoilla tehtiin 15 yritysostoa. Kehitystä 
tukeneiden arvokkaiden tavarantoimittajien ansiosta konsernista 
muodostui täysimittainen IAM-toimittaja, ja se liittyi AD Internationaliin 
vuonna 2017. Jatkuva valikoimastrategia keskittyy pienempään määrään 
toimittajia myynti- ja markkinointitiimin toiminnan tehostamiseksi. 
Tämä strategia yhdessä toimipisteiden määrän laajentamisen kanssa 
(yhteensä 85 akkukauppaa, joista 60 varaosakeskeistä) ja runsas 
jakelukalusto (265 ajoneuvoa) ovat mahdollistaneet voimakkaan kasvun 
Kroatiassa viime vuosina.

Vuoden 2020 loppu merkitsi 
virstanpylvästä CIAK Groupille, kun 
konsernin osakkeiden listautumisanti 
toteutettiin onnistuneesti. 
Listautumisannin aikana osakkeita 
merkitsivät Kroatian eläkerahastot, 
sijoitusrahastot, vakuutusyhtiöt ja 
yksityissijoittajat, joiden hankkimat 
uudet osakkeet edustavat yhteensä 
32,13%: n osuutta yhtiöstä, kun 
taas loput osakkeet ovat edelleen Leko’n perheen omistuksessa. 
Listautumisannin kautta kerätyt varat olivat yhteensä 29,5 miljoonaa 
euroa, ja jatkossa kaikki ”CIAK Grupa dd“- osakkeet noteerataan Zagrebin 
pörssissä.

On korostettava, että CIAK Groupin listautumisanti oli samalla 
kolmeen vuoteen Kroatian tasavallan suurin listautumisanti, ja että 
listautumisannin jälkeen konserni on yksi vain seitsemästä kroatialaisesta 
yrityksestä, johon kaikki neljä eläkerahastoa ovat sijoittaneet, mikä 
osoittaa selvästi „CIAK Grupa dd“- osakkeiden pitkän aikavälin 
sijoituspotentiaalin.

Konserniin sijoitetut varat käytetään sen jatkokehitykseen ja kasvuun, 
keskittyen erityisesti IAM-jakelun kehittämiseen ja laajentumiseen 
naapurimaiden jälkimarkkinakauppaan.  Olemme erittäin kiitollisia 
kaikille liikekumppaneillemme, jotka ovat osallistuneet konsernin 
liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen ja laajentamiseen, sekä 
jokaiselle työntekijällemme erikseen. Ilman heitä mikään tähän 
mennessä saavutettu ei olisi ollut mahdollista.

CIAK GrouP (AD ADrIA)  osAKKeet 
noteerAtAAn PörssIssä

Kroatia numeroina:

• 4,2 M asukasta
• 57.000 km² pinta-

alaa
• 1,7 M M henkilöautoa
• OES vs IAM: 42/58
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e-stArt™  KäynnIstää mAhDollIsuuKsIA 
KorjAAmoIlle 

Gates’in E-Start™ -valikoima 
helpottaa oikeiden OE-laatuisten 
hihnojen, kiristimien ja sarjojen 
löytämistä hybridiautoihin sekä 
niiden tunnistamista. Samalla se 
auttaa korjaamoja vähentämään 

turhia seisokkeja ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä. 
Jälleenmyyjätasolla E-Start tarjoaa merkittäviä etuja 
palautuksien vähenemisen ansiosta, ja tarjoamalla lisää 
tulevaisuuden myyntipotentiaalia.

Gatesin osallisuus hybridiautojen tutkimuksessa ja suunnittelussa on 
hyvin dokumentoitu. Yhteistyö useimpien ajoneuvovalmistajien kanssa 
auttoi voimansiirtojärjestelmien valmistajaa
kehittämään sähkömekaanisen voimansiirron (EMD) erityisesti niille 
hybridiautoille, joissa on hihnakäyttöiset käynnistysgeneraattorit 
(BSG). BSG’llä on keskeinen rooli polttoainetaloudessa ja päästöjen 
vähentämisessä sammuttamalla moottori kun auto pysähtyy. 
Uudelleenkäynnistyksen lisäksi talteenotetaan energiaa (rekuperaatio) 
jarrutusprosessin aikana. Tämä auttaa ylläpitämään auton akun 
varaustasoa. Gates EMD on käytössä osoittautunut yhdeksi markkinoiden 
hiljaisimmista Stop/Start-järjestelmistä. EMD oli Gatesin hybridiosien 
valikoiman alkuperäinen tuotemerkki.

Nyt E-Start™ seurasi EMD’tä premium-tuotemerkkinä. E-Start Micro-V® 
-hihnoja on 29 erilaista. Ne ovat korvanneet EMD-osanumeroilla 
luetteloidut Micro-V Stop & Start -hihnat. Myös ensimmäiset kaksitoista 
E-Start Micro-V® -hihnasarjaa ovat nyt saatavana. Sarjoissa on kullekin 
sopivuudelle erityinen E-Start™-hihna, sekä siihen kuuluva tarkasti 

suunniteltu E-Start™-kiristin, jotka molemmat tarvitaan järjestelmän 
täydelliseen huoltoon.

Oikean hihnan ja kiristimen tunnistaminen ja asentaminen jokaiseen 
hybridiautoon on elintärkeää, koska käyttöjännite BSG’n sisällä ylittää 
huomattavasti tavanomaisten järjestelmien jännitteen. E-Start™-hihnat 
valmistetaan erityisesti tarkoitukseen kehitetystä aramidikuiduilla 
vahvistetusta EPDM-kumiseoksesta, koska hihnan lujuuden ja 
kestävyyden on oltava paljon suurempi kuin tavallisissa Micro-V-
hihnoissa.

Uudet hihnakääreet ja -pakkaukset auttavat yhdistämään E-Start™-
sarjan hihnat ja kiristimet hybridiautoihin. Ja ehkä vieläkin tärkeämpää, ne 
erottuvat selkeästi tavallisista Micro-V-sarjan tuotteista. Myynnin tueksi 
on tarjolla täydellinen valikoima E-Start™-markkinointimateriaaleja. 
Näissä materiaaleissa korostuu:

•  Hihnojen kuormituksen kesto ja joustavuus
• Kestävyys yli 600 000 käynnistykselle
• Oma kumiseos yhdistettynä edistyneeseen pitokykyteknologiaan
• Parannettu Aramid-kuitumateriaali
• Erittäin hiljainen rakenne takaa alhaisen melutason kaikissa 

olosuhteissa

Gates on aina reagoinut teknisiin muutoksiin, ja se on ollut tärkeä osa BSG-
mallien kehitystä.  Siirtyminen EMD’stä E-Start™-brändiin osoittaa, että 
Gates pystyy vastaamaan korjaamoiden uusiin tarpeisiin hybridiautojen 
tullessa voimalla jälkimarkkinoille. Gates myös auttaa assosioimaan 
brändinsä hihnat ja hihnasarjat hybridiautojen korjaamiseen. 

Kaikkien tunteman, pitkällä OE-taustalla olevan valmistajan uusi tuotemerkki tarjoaa korjaamokentän am-
mattilaisille nopeita ja luotettavia ratkaisuja hybridiautoihin.
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Grupo Autozitânia, espanjalaisen AD 
PARTS’in eli AD Espanjan yhteistyö-
kumppani Portugalissa, ilmoitti 14. 
joulukuuta 2020 ostavansa Bragalis - 
Auto Parts and Accessories S.A. yhtiön 
1. tammikuuta 2021. 

Jatkuvasti muuttuvien varaosamarkkinoiden ja tulevaisuuden haastei-
den kanssa yrityskauppa antaa molemmille yrityksille mahdollisuuden 
kohdata tulevaisuus entistä vakaammin, vahvistaa strategioitaan, ja 
mahdollistaa liiketoimintansa kasvu kestävällä tavalla. 

Autozitânia ja Bragalis säilyttävät kumpikin itsenäisyytensä markki-
noilla jatkaen menestyskaavaa, joka on mahdollistanut molempien 
yritysten kasvun kestävällä tavalla.  Samoin jatkavat kaksi itsenäistä 
tuotemerkkiä, mutta suuremmalla kaupallisella synergialla, joka antaa 
mahdollisuuden tarjota parempaa palvelua kaikille asiakkaille, sekä 
etuja kaikille sidosryhmille. 

Molemmilla yrityksillä on yli 30 vuoden kokemus markkinoista, ja tämä 
toimintamalli täydentää kokonaistarjontaa ja laajentaa maantieteellistä 
kattavuutta, mahdollistaen tarjottujen palveluiden tason nostamisen. 

Yhteenlaskettuna Autozitânia- ja Bragalis-yhtiöiden liikevaihto oli 
vuonna 2019 yli 52 miljoonaa euroa, ja yhtiöt palvelivat yli 800 asiakas-
ta, luottaen yli 150 yhteistyökumppaniin. 

Yrityskaupan avulla Autozitânia ja Bragalis kattavat koko Portugalin 
pohjoisesta etelään 12 logistiikkaratkaisunsa kautta.

Autozitânia liittyi AD PARTS yhteistyökumppaniksi vuoden 2020 alussa. 
Onnittelemme heitä heidän aloitteestaan, ja kannustamme heitä jatka-
maan kehittymistään.

AD PArts -KumPPAnI GruPo 
AutozItânIA on ostAnut 
BrAGAlIsIn 

Autozitania has 4 logistics and distribution platforms from north to 
south of the country
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täyDellIsestI toIsIInsA 
soPIvAt:jAKohIhnAsArjAt 
feBI’ltä

Kun jakohihna on vaihtoiässä, tulisi kaikki muutkin jakopään 
osat vaihtaa samanaikaisesti. Siksi febi’n jakohihnasarjat sisäl-
tävät kaikki tarvittavat osat, jotka tarvitaan ammattimaisesti 
suoritetulle ja täydelliselle hihnan vaihdolle.

Saksassa suunnitellut jako-
hihnat 
Jakohihnojen on täytettävä 
korkeimmat mahdolliset val-
mistusstandardit, koska niillä 
on tärkeä tehtävänsä mootto-
rissa. Taatakseen tuotteidensa 
korkeimman mahdollisen laa-
tutason, tulee febi’n koko ja-
kohihnavalikoima valikoiduilta 
OE-toimittajilta, ja suuren osan 
valikoimasta valmistaa alan joh-
tava saksalainen valmistaja. 

Oikea muotoilu on tärkeää
Jotta jakohihna kulkisi tasaises-
ti, ovat oikea hampaan muotoilu 
ja materiaalin koostumus tärkei-
tä hihnan pitkäikäisyydelle.
Lisäksi myös oheisosien laadulla 
on tärkeä roolinsa, minkä vuoksi 
suuri määrä febi’n hihnankiris-
timistä ja hihnapyöristä tulee 
OE-toimittajilta. 
febi’llä on vuosikymmenien kokemus myös valmistuksesta. Vesipump-
puja valmistetaan muun muassa omassa bilstein group Engineering’in 
tuotantolaitoksessa Saksassa.

Kaikki samassa paketissa
Koska tarpeettomat korjaamokäynnit aiheuttavat lisäkustannuksia, 
ja erikseen pakatut varaosat vievät liian paljon varastotilaa, on febi’llä 
asiaan oikea ratkaisu. Varmistaakseen, että asiakkaamme voivat työs-
kennellä mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti, analy-
soimme säännöllisesti jälkimarkkinoiden trendejä, ja kehitämme jatku-
vasti uusia ja markkinoita tukevia tuotteita.

Vesipumpulla varustetuissa jakohihnasarjoissa on kaikki tarvittavat ele-
mentit täydelliseen ja ammattimaiseen korjaukseen, mikä tarkoittaa, 
että viivästymisiä aiheuttavat varaosapuutteet ovat menneisyyttä.

Paras tuki jokaiselle asiakkaalle
Febi tarjoaa hihnajakopäähän liittyviä tuot-
teitaan useilla eri kokoonpanoilla tarjotak-
seen asiakkailleen parhaan mahdollisen va-
likoiman. Korjaamot voivat valita kolmesta 
eri vaihtoehdosta:
1. Yksittäiset komponentit - tarjoavat mah-

dollisuuden vaihtaa yksittäisiä kompo-
nentteja 

2. Jakohihnasarja - taloudelliseen korjaus-
ratkaisuun tarjoamme sarjoja ilman ve-
sipumppua

3. Jakohihnasarja vesipumpulla - sisältää 
vesipumpun ja kaikki muut tarvittavat 
osat

L u p a u k s e m m e  l a a d u s t a
Tu o t t e i d e n  k o r k e i d e n  l a a -
t u s t a n d a r d i e n  k o r o s t a -
m i s e k s i  t a r j o a m m e  k o l m e n 
v u o d e n  v a l m i s t a j a n  t a k u u n 
k a i k i l l e  v a r a o s i l l e m m e 
-  m y ö s  j a k o h i h n a s a r j o i l -
l e m m e .
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Finland: The delegation was hosted by Eero Broman

PHE-konserni jatkaa kehittymistään, ja täydentää 
alueellista verkostoaan Italiassa ostamalla 2G Padauto-
tukkumyyntiyrityksen. 

Bolognassa sijaitseva 2G Padauto on toiminut yli 40 vuoden ajan Emilia-
Romagnan alueella Pohjois-Italiassa. Nykyään se on alansa kiistaton 
kärkiyritys, jolla on 30 työntekijää, 70 000 tuotenimikettä ja 10 000 m2 
varastoja. Sen vuotuinen liikevaihto on 15 miljoonaa euroa. 

Useiden vuosina 2017 ja 2018 tehtyjen Alppien eteläpuolisen alueen 
yritysostojen jälkeen antaa tämä uusin kauppa PHE-konsernille 
mahdollisuuden lisätä läsnäoloaan ja vahvistaa logistiikkajärjestelmäänsä 
Italiassa. 

Tytäryhtiönsä Autodis Italia 
Holdingin kautta PHE vahvistaa 
asemaansa Italian markkinoiden 
kakkossijalla yhteenlasketun 
vuotuisen liikevaihdon ollessa noin 
200 miljoonaa euroa. Italiassa PHE 
on merkittävä toimija autovaraosien 
jälkimarkkinoilla. Sillä on 14 
jakelukeskusta eri puolilla maata. 
Konserni työllistää noin 400 henkilöä 
Italiassa, ja tarjoaa yli 250 000 
tuotenimikettä 188 tuotemerkiltä.

AD rAnsKA / Phe-GrouP vAhvIstAA 
läsnäoloAAn ItAlIAssA ostAmAllA 
2G PADAuto s.r.l. yhtIön 

Italia numeroina:

• 62.4 M asukasta
• 301.000 km² pinta-

alaa
• 39 M henkilöautoa
• OES vs IAM: 41/59
• 14 AD 
TUKKUJAKELIJAA

• 179 
ALUETUKKULIIKETTÄ

AD venäjä vAhvIstuu PArtKomIllA
PartKom on yksi Venäjän federaation 
suurimmista varaosatoimittajista, ja se palvelee 
varastoistaan päivittäin yli 40 aluetta varaosilla. 
Suorat sopimukset suurimpien maahantuojien 
ja valmistajien kanssa takaavat erinomaisen 

palvelun laadun kaikille asiakkaille.

”PartKom” on Venäjän varaosamarkkinoiden viiden tärkeimmän 
toimijan listalla neljäntenä, ja sen keskimääräinen kuukausittainen 
liikevaihto on vähintään 1,5 miljardia ruplaa (noin 16 miljoonaa euroa). 
PartKomin lippulaivahankkeen «RDC» (alueellinen jakelukeskus) takana 
on ajatus tarjota nopein mahdollinen toimitus - vain tunnin sisällä – 
kaikkiin Venäjän yli 300 tuhannen asukkaan kaupunkeihin. Yhtiö pyrkii 
tarjoamaan aina parasta mahdollista palvelua myös maan syrjäisimmillä 
ja pienimmillä alueilla; niin Moskovasta Murmanskiin luoteessa, 
Uralilta itään Surgutiin, kuin Volgogradiin kaakossakin. RDC-projektin 
ansiosta Partkom pystyy toisaalta varmistamaan korkealaatuisen 
palvelun ammattilaisasiakkailleen, ja toisaalta auttamaan korjaamoja 
liiketoimintansa ja organisaationsa kehittämisessä tarjoamalla mm. 
monia alan koulutusmahdollisuuksia. Kasvunsa ja omien työprosessiensa 
parantamisen ansiosta PartKom onnistui jatkamaan kehitystään COVID-
19-pandemiasta huolimatta myös vuonna 2020, ja jatkaa kasvuaan 

tulevaisuuden mahdollisista esteistä riippumatta. Vuotta 2020 lukuun 
ottamatta, jolloin maailmanlaajuiseen pandemiaan liittyvät ankarat 
rajoitukset vaikuttivat tehokkuuteen, on yhtiö aina onnistunut avaamaan 
6–8 RDC-jakelukeskusta vuodessa. Vuodelle 2021 se aikoo ankarasta 
tilanteesta huolimatta avata vielä 8 RDC-keskusta.

PartKom-tiimi uskoo, että «liiketoiminta alkaa ihmisistä» ja 
arvostaa erityisesti ihmisten välisiä suhteita. Tiimi tuntee vahvaa 
kulttuurista samankaltaisuutta ja läheisyyttä kaikkien ADI-jäsenten 
kanssa. «Liittyminen ADI’in oli siis looginen liike», Partkomin johto 
sanoo. «Keskinäinen integraatio ja yhteistyö ADI’n kanssa auttaa 
meitä kaikkia kehittämään yhteistä edistystä. Olemme erittäin 
kiinnostuneita ja motivoituneita kehittämään yhteisiä projekteja, kuten 

korjaamokonsepteja. »

Sekä PartKom 
että ADI odottavat 
onnistuneen yhteistyön 
ja liiketoiminnan 
kehittämisen jatkumista 
Venäjän federaatiossa.



vArtA tuKee KorjAAmoItA 
Pysymään KIlPAIluKyKyIsInä

Korjaamot kohtaavat 
j o k a p ä i v ä i s e s s ä 
t o i m i n n a s s a a n 
nykyisin uusia 
haasteita: pysyäkseen 

mukana kilpailussa ne tarvitsevat entistä enemmän 
tukipalvelua akkujen testaamisessa sekä vaihtamisessa autojen 
elektroniikan kasvavan monimutkaisuuden vuoksi. Lisäksi yli 
30% korjaamoista kamppailee modernin Start-Stop-tekniikan 
kanssa, joka on asennettu joka kolmanteen autoon. Clarios 
pyrkii auttamaan ja valmentamaan korjaamoita pysymään 
ajassa mukana kehittämällä erityisohjelmia, jotka on räätälöity 
erityisesti akkuhuollon uusille haasteille.

VARTA Training Academy -koulutusakatemia 
Aiemmin akkuteknologioita oli vain yksi: perinteinen käynnistysakku, 
jota kutsutaan myös SLI-akuksi (käynnistys, valot ja sytytys). Akku- ja 
ajoneuvotekniikan huomattavasta muutoksesta johtuen tilanne on 
nykyään paljon monimutkaisempi. Nyt meidän on osattava käyttää 
kolmea erilaista akkutyyppiä: AGM, EFB ja SLI. Tämän vuoksi on entistä 
vaikeampaa valita oikea akku, ja vaihtaa se kustannustehokkaasti sekä 
oikeaoppisesti, jotta asiakas voi poistua korjaamolta ilman vaihdosta 
syntyneitä uusia ongelmia.
Start-stop-autojen ja edistyneiden akkuteknonogioiden määrän 
kasvaessa jatkuvasti, ovat asianmukaiseen huoltoon tarvittavat taidot 
elintärkeitä, jotta korjaamo pysyisi mukana myös tässä liiketoiminnassa, 
toimisi tehokkaasti, ja minimoisi asiakkaiden reklamaatiot. 
Tukeakseen asiakkaitaan ja autokorjaamoita tässä tekniikan muutoksessa 
Clarios tarjoaa kattavan koulutusohjelman aina aloittelijoista 
asiantuntijoihin. Paikan päällä tekniikan ja myynnin kouluttajien 
toimesta tehtävien koulutusten lisäksi Clarios tarjoaa pääkonttorissaan 
tapahtuvia yritysten sisäisiä koulutustilaisuuksia, sekä webinaareja 
virtuaalistudiostaan.
Koulutustilaisuuksia on myös kouluttajien koulutustapahtumina (train-
the-trainer) niille asiakkaille, joilla on oma koulutusjärjestelmänsä. 
Näiden ryhmätyötilaisuuksien aikana tarjoamme kaiken tiedon ja 
materiaalin, jonka osallistujat tarvitsevat omien akkukoulutustensa 
pitämiseksi, ja räätälöimme ne heidän tarpeisiinsa. 

VARTA Partner Portal -kumppaniportaali
VARTAn kumppaniportaali on kätevä ja helppokäyttöinen online-
palvelu, jonka avulla jokainen korjaamon työntekijä voi vaihtaa akun 
mahdollisimman nopeasti ja oikein. Kertaluonteisen rekisteröinnin 
jälkeen jokaisella työntekijällä on vapaa ja rajoittamaton pääsy 
yksityiskohtaisiin ajoneuvotietoihin saadakseen välittömästi kaiken 
vaihdossa tarvittavan tiedon.
Portaali tarjoaa tietoa akun sijainnista, oikean akun valinnasta, 
vaiheittaiset vaihto-ohjeet, ja yleisen akkutietouden. Tämän työkalun 
avulla korjaamot säästävät arvokasta aikaa sekä kustannuksia.
VARTA Partner Portal -kumppaniportaali tarjoaa:
1. Akun sijainti: 50 prosentissa nykyaikaisista autoista akku on 

monimutkaisessa paikassa (tavaratilassa, istuimen alla, tai muussa 
paikassa, johon on vaikea päästä). Portaali näyttää yksityiskohtaisen 
kuvan akun sijainnista kyseisessä ajoneuvossa.

2. Akun valinta: Tämä osio antaa tarkan akkusuosituksen, ja se löytää 
oikean akun myös varaosanumeron kautta hakemalla. Se antaa 
samalla vaihtoehtoehdotuksia myynnin parantamiseksi ja paremman 
käynnistystehon saavuttamiseksi, ja se kattaa 99,5% autokannasta.

3. Asennusohjeet: Ohjeet helpottavat akun tehokkaasti tapahtuvaa 
vaihtoa vähemmillä ongelmilla. Joissain tapauksissa akun vaihtamiseen 
voi kuulua jopa 28 vaihetta. Vaiheittaiset ohjeet helpottavat akun 
asennusta Start-stop-autoihin, ja näyttävät arvioidun vaihdon 
kestoajan. Ohjeissa otetaan huomioon kaikki yksityiskohdat, ja ohje 
kertoo, tarvitaanko yhteys virranhallintajärjestelmään (BMS).

4. Akkutietous: Tässä osiossa selitetään, kuinka akun rooli on muuttunut 
Start-Stop-autoissa, kuinka tärkeää niissä on käyttää oikeaa 
akkutekniikkaa, kuinka akkuja kuuluu testata, ja miten tuloksia 
tulkitaan Start-Stop-autoissa.

Battery Test-Check -akkutarkastusohjelma
Kuten viimeisin ADAC-tiepalvelun vikatilasto osoittaa: 42% autojen 
rikkoutumisista johtuu akusta. Antaakseen tukeaan korjaamoille Clarios 
tarjoaa heille ilmaisen VARTA-akkutarkastusohjelman. Ohjelmaan 
rekisteröityneet saavat erityisen testauspaketin, joka auttaa heitä 
testaamaan jokaisen korjaamoonsa saapuvan ajoneuvon akun. Viallisen 
akun havaitseminen testaamalla jo ennen kuin virta loppuu parantaa 
asiakastyytyväisyyttä.

Minimum size: 
2.6 INCHES
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tässä muuttuvAssA mAAIlmAssA on yKsI 
AsIA vArmA: Arvostetut tuotemerKIt 
voIvAt AuttAA sInuA KAsvAmAAn

Harvat asiat ovat varmoja tämän 
pandemian keskellä, mutta yksi 
on, ja se on digitaalisen tekniikan 
lähes maailmanlaajuinen 
käyttöönotto. Tietokoneidemme 
ja mobiililaitteidemme avulla 
tilaamme ruokaa, ostamme 
vaatteita ja huonekaluja, 

osallistumme kokouksiin, tapaamme lääkärimme, ja seuraamme 
maailman tapahtumia. Ja kun miljoonat kuluttajat palaavat 
etätöistä normaaliin ajotapaansa, he todennäköisesti jatkavat 
digitaalisten työkalujensa käyttöä myös niiden yritysten kanssa, 
jotka huoltavat ja korjaavat heidän ajoneuvojaan.
Kuinka korjaamosi voi erottua tässä sekavassa digitaalisessa ympäristössä? 
Markkinoinnin asiantuntijat suosittelevat luotettavien ja laajalti 
arvostettujen tuotemerkkien voiman hyödyntämistä.

DRiV tarjoaa useita alan luotetuimpia tuotemerkkejä, kuten FERODO®-
jarrut; MOOG®-ohjaus- ja jousitusosat; Monroe®-iskunvaimentimet; 
sekä Champion®-suodattimet, jarrupalat ja -levyt, sytytystulpat ja 
valaistustuotteet.

Varaosia jotka kestävät 
pidemmälle
Johtavien tuotemerkkien ja 
korkealaatuisten, pitkäikäisempien 
osien valitseminen vetoaa myös niihin 
kuluttajiin, jotka ovat taloudellisista 
syistä päättäneet pitää kiinni nykyisistä 
autoistaan uuden ostamisen sijaan. 
“Kyse on siitä, että alkuperäisosan 

kaltaisella laadulla ja toiminnalla saadaan paras mahdollinen lisäarvo”, 
Sexton sanoi. “Nämä tuotteet on suunniteltu toimimaan vähintään yhtä 
hyvin kuin alkuperäisosat, joten asiakkaat voivat luottaa siihen, että 
korjauksen laatu on kestävää.”

Kyse on myös sinun tuotemerkistäsi
Muista myös, että kuluttajat, jotka ovat tyytyväisiä korjaamostasi 
saamaansa ensikokemukseen, palaavat todennäköisemmin korjaamollesi 
tulevaisuudessakin. Ottamalla riskejä vähemmän tunnetuilla 
tuotemerkeillä ja testaamattomilla tuotteilla voit hukata tämän 
ainutkertaisen mahdollisuuden saada uskollinen asiakas.
“Ottaen huomioon kaikki nykykuluttajien valinnan mahdollisuudet - ja 
heidän kykynsä valita korjaamo muutamassa minuutissa älypuhelimillaan 
- on tärkeää mainostaa sitä, että asennat vain laadukkaita tuotteita 
johtavilta valmistajilta”, Sexton lisäsi. “Tämä yksinkertainen viesti voi 
vahvistaa myös sinun  omaa tuotemerkkiäsi, ja auttaa vakuuttamaan 
asiakkaille, että heidän tyytyväisyytensä on sinun ykkösasiasi.”

“Kertomalla julkisesti, että käytät 
arvostettujen valmistajien johtavia 
tuotemerkkejä, lähetät viestin, 
että valitessaan yrityksesi voivat 
asiakkaat odottaa parempaa 
toimintaa, luotettavuutta ja arvoa 
rahalleen”, kertoi Andrew Sexton, 
Tenneco-yhtiön varapääjohtaja 
ja DRiV ™ EMEA Motorparts –
liiketoiminnan toimitusjohtaja.

Lisätietoja DRiV’n tärkeimmistä tuotemerkeistä ja tuotteista saat 
ottamalla yhteyttä DRiV-edustajaasi tai käymällä seuraavilla 
sivustoilla: www.ferodo.com, www.moogparts.eu, www.monroe.
com ja www.championautoparts.com.
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AD PArts’In KumPPAnIt AD mArInA 
jA AD BosCh ostAvAt eumA´n  
Kaksi AD PARTS’in kumppania, AD Marina ja AD Bosch, ovat 
ostaneet Euma Parts S.L liiketoiminnan. Kummankin osuus on 50 
prosenttia Eumasta. 
Eumalla on 38 vuoden kokemus markkinoista ja 11 myyntipistettä, 
liikevaihto vuonna 2018 oli yhteensä 15,3 miljoonaa euroa (0,4% enemmän 
kuin vuonna 2017). 

Tällä hetkellä yrityksellä on 
toimipisteissään yli sata työntekijää, se 
palvelee yli 1 500 asiakasta, ja varastoi 80 
000 tuotetta. 

Josep Boschin itsensä mukaan: “Meillä on aina ollut erittäin hyvät suhteet 
Eumaan. Heillä on meidän toimintaamme ja olemukseemme erittäin 
sopiva profiili. Perheyhtiöllä ei ollut jatkajaa tiedossa, joten he olivat 
kiinnostuneita myymisestä, ja me puolestamme kasvusta.” 

“Asiat rullasivat itsestään”, jatkaa Josep Bosch selontekoaan: “Olemme 
säilyttäneet Euma-nimen sen markkinoilla saavuttaman arvostuksen 
ansiosta. Tuo arvostus on voitettu tietotaidolla ja ammatillisen sekä 
inhimillisen työn laadulla.” 

Lyhyessä lausunnossaan hän vakuutti myös, että “uusi yritys jatkaa 
toimintaansa itsenäisesti samalla Euma-nimellä ja samoilla välineillä 
sekä tiloilla arvostuksesta ja kunnioituksesta entisiä omistajia ja 
yrityksen mainetta kohtaan. Tämä maine on saavutettu luotettavuudella 
sekä tavarantoimittajien ja asiakkaiden hyvällä kohtelulla yrityksen 
monivuotisen toiminnan aikana “Toivomme, että tämä erinomainen kokemus jatkuu myös tulevaisuudessa”, 

tiivistää lyhyt kirje. 

Josep Boschin itsensä mukaan: “Meillä on aina ollut erittäin hyvät 
suhteet Eumaan. Heillä on meidän toimintaamme ja olemuk-
seemme erittäin sopiva profiili. Perheyhtiöllä ei ollut jatkajaa 
tiedossa, joten he olivat kiinnostuneita myymisestä, ja me 
puolestamme kasvusta.” 
“Asiat rullasivat itsestään”, jatkaa Josep Bosch selontekoaan: 
“Olemme säilyttäneet Euma-nimen sen markkinoilla saavuttaman 
arvostuksen ansiosta. Tuo arvostus on voitettu tietotaidolla ja am-
matillisen sekä inhimillisen työn laadulla.”
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ZF on maailmanlaajuinen teknologiayri-
tys, joka toimittaa uuden sukupolven 
liikkuvuuden mahdollistavia järjestelmiä 
niin henkilöautoille, hyötyajoneuvoille 
kuin teollisuustekniikalle. ZF antaa ajo-
neuvojen nähdä, ajatella ja toimia. ZF 
Group-konsernin osana varmistamme, 

että ZF’n johtava OE-asiantuntemus, osaaminen ja innovaatiot 
viedään johdonmukaisesti edelleen myös jälkimarkkinoille. ZF 
Aftermarket -tuotevalikoimalla katamme yhdestä ainoasta läh-
teestä noin 35 prosenttia korjaamon päivittäisestä osatarpeesta. 
Tarjoamme laajan valikoiman osia ja palveluja useilla tuotemer-
keillä, joista jokainen sisältää ZF’n OE-laadun ja -teknologian:

Tinkimätön OEM-laatu
LEMFÖRDER on jousitus- ja oh-
jausteknologian huippunimi 
autoteollisuudessa. Tuotemerkin 
premium-osia käytetään alku-
peräisinä OE-osina, ja ne valmis-
tetaan samalla laadulla myös 
jälkimarkkinoille - paremman ja 
turvallisemman ajokokemuksen 
takaamiseksi.
Maailmanlaajuisesti yli 50 ajo-
neuvovalmistajan luottokump-
pani LEMFÖRDER johtaa hen-
kilöautojen, moottoripyörien, 
raskaiden hyötyajoneuvojen ja 
maastoajoneuvojen innovatiivis-
ten alustatekniikoiden kehitys-

työssä. Jälkimarkkinoiden LEMFÖRDER -tuotevalikoima sisältää palloni-
velet, jousijalat,ohjausvarret, tukivarret, raidetangot, alustan helat sekä 
moottorin kiinnikkeet.

Todistettu suorituskyky ja luotettavuus
SACHS Performance –tuotteiden myötä ZF on aktiivisesti mukana myös 
ammattimaisessa moottoriurheilussa. Täältä saatua kokemusta käytetään 
kehittämään ja luomaan SACHS-tuotteita, joita valmistetaan eri käyttö-

aloja varten korkealaatuisista materiaaleista, ja joilla katetaan melkein 
kaikki ajoneuvotyypit.
Joka vuosi miljoonat uudet ajoneuvot vierivät tuotantolinjoilta SACHS-kyt-
kimillä ja iskunvaimentimilla varustettuina. Lisäksi SACHS tarjoaa korkea-
laatuisia kytkimiä alkuperäisosavalmistajille sekä varaosamarkkinoille. 
SACHS tarjoaakin laajan valikoiman autovaraosia. SACHS- varaosien va-
likoimaan kuuluu  iskunvaimentimia, sähköisesti ohjattuja CDC-iskunvai-
mentimia, kytkimiä, kytkinsarjoja ja DMF kaksoismassavauhtipyöriä niin 
henkilöautoihin, pakettiautoihin kuin kevyisiin jakeluautoihinkin. 

Innovatiivinen, kekseliäs ja asiakaslähtöinen
ZF Aftermarketin TRW-brändillä on yli sadan vuoden kokemus luokkan-
sa parhaiden alkuperäisosien toimittamisesta maailman johtaville au-
tovalmistajille, ja saman poikkeuksellisen laadun saavat kaikki muutkin 
TRW Aftermarketin asiakkaat. TRW on tunnettu turvallisuudesta, ja se on 
asiantuntija jarrujen, ohjauksen ja jousituksen osien sekä järjestelmien 
kanssa. Tuotemerkki tunnetaan myös innovaatioistaan, kuten maailman 
ensimmäinen sähkö- ja hybridi-autojen jarrupala jälkimarkkinoilla: TRW 
Electric Blue -jarrupala. 

TRW-brändi on aina asiakaslähtöinen, kun kyseessä on tuotteisiin liittyvät 
palvelut - esimerkiksi TRW-jarrupalat ja -levyt toimitetaan tarvittavien 
varusteiden ja asennussarjojen kanssa, eikä mustaksi maalattuja TRW-jar-
rulevyjä tarvitse puhdistaa ennen asentamista. Lisäksi TRW’n asennus- ja 
käyttöohjeet ovat aina mahdollisimman selkeitä.

zf mAhDollIstAA uuDen 
suKuPolven lIIKKuvuuDen
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turvAllIsestI tIen Päällä 
sChAefflerIn fAG-merKKIsIllä 
AlustAn osIllA 

Nopea kiihdytys ja jarrutus, töyssyt ja kuopat, tiukat kaarteet, 
rankkasateet, lumi, sora, mukulakivet ja hiekka ovat kaikki asioi-
ta, joita alustan on kompensoitava pitäen ajoneuvo turvallisesti 
tiellä. Ja niin, että ihanteellisessa tilanteessa kuljettaja tuskin 
huomaa nopeasti, äärimmäisissä tapauksissa  jopa sekunneissa 
muuttuvia olosuhteita. Se vaatii yksityiskohtaista tietoa alusta-
järjestelmästä  kokonaisuutena turvallisen ja nopean käsittelyn 
varmistamiseksi, sekä sellaisten komponenttien kehittämiseksi, 
joiden ominaisuudet vähentävät polttoaineenkulutusta ja pako-
kaasupäästöjä. Schaeffler on FAG-tuotemerkillään alan asiantun-
tija. FAG’in korkealaatuisilla jousituksen, iskunvaimennuksen ja 
laakeroinnin osilla on suuri kysyntä maailmanlaajuisesti. Olipa ky-
seessä yksittäiset osat tai täydelliset korjausratkaisut - FAG-tuote-
valikoimallaan Schaeffler tarjoaa maailmanlaajuisesti vertaansa 
vailla olevan markkinakattavuuden tehokkaisiin ja laadukkaisiin 
alustankorjauksiin.

Back to the future –takaisin tulevaisuuteen
Johtavien autovalmistajien kehityskumppanina Schaeffler kehittää huo-
misen ratkaisuja jo tänään - olivatpa ne ohjauksen osia, pyöränlaakereita, 
vetoakselin komponentteja, nykyaikaisia ajoneuvojen iskunvaimennusjär-
jestelmiä, parantunutta ajoturvallisuutta, tai ajodynamiikkaa. Suurin osa 
näistä asennetaan lähivuosina uusiin ajoneuvoihin alkuperäisinä osina. 
Alkuperäisosien valmistuksesta saatu tieto ja osaaminen yhdistettynä 
Schaefflerin pyrkimykseen taata kaikkien alustanosien korkea laatu takaa-
vat tukkuliikkeille, korjaamoille ja asiakkaille, että ajoneuvoja voidaan kor-
jata luotettavasti ja erinomaisella laadulla tehdyillä Schaeffler-ratkaisuilla 

– nyt sekä tulevaisuudessa. Tämä tekninen osaaminen on kasvanut yli 130 
vuoden ajan. Otetaan esimerkiksi kuulalaakerit ja rullalaakerit: Vuonna 
1883 Schaeffler-tuotemerkki FAG keksi kuulamyllyn, joka muodostui kul-
makiveksi kuulalaakereiden valmistamiselle teollisessa mittakaavassa. 
Tänäänkin yhtiöllä on johtava asema pyöränlaakeritekniikassa lukuisien 
patentoitujen ratkaisujensa ansiosta.

Olemme mukana jokaisessa osassa
Autoalan jälkimarkkinoille Schaeffler tarjoaa 
FAG-tuotemerkillä kattavan valikoiman ammat-
timaisia alustankorjausratkaisuja. Sarja on suun-
niteltu jatkuvasti korkealaatuiseksi ja kattamaan 

Euroopan tärkeimmän autokannan. Jokainen osa on kehitetty ja testattu 
Schaeffler-standardien mukaisesti. Täydelliset korjausratkaisut on räätä-
löity vastaamaan korjaamoiden nykyisiä turvallisten ja tehokkaiden kor-
jausten vaatimuksia, ja ne sisältävät kaikki tarvittavat osat ammattimai-
sen korjauksen suorittamiseksi, mukaan lukien kaikki tarvittavat lisäosat. 

Schaefflerin FAG Chassis 
Parts -valikoimalla on ai-
nutlaatuinen paikkansa 
autoteollisuuden jälkimark-
kinoilla, ja se tarjoaa kaiken, 
mitä tarvitaan liiketoimin-
nan mahdollisuuksien hyö-
dyntämisessä. 

Lisätietoja tästä.
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AD uKrAIne on ollut 
mArKKInAjohtAjA uKrAInAssA jo 
ylI 10 vuottA

Ei ole helppoa olla markkinajohtaja, mutta se on erittäin mie-
lenkiintoinen työ. Se on kuin matkustaisi ylöspäin liukupor-
tailla, jotka liikkuvat alaspäin. Sinun on ponnisteltava ahke-
rasti pysyäksesi siellä missä olet. Onneksi tällaiset olosuhteet 
tekevät yrityksistä vahvempia, ja stimuloivat luovuutta yri-
tyksen henkilöstön keskuudessa. 

AD Ukraine koostuu viidestä yrityksestä: ESO-Autotechnics, Auto-
distribution CargoParts, FormaParts, AT Engineering, ja AD Diesel. 
Samat omistajat omistavat kaikki nämä yritykset. Päätös erottaa eri 
liiketoimintasuunnat omiin yrityksiksiinsä tehtiin monta vuotta sitten. 
Tämä antaa useita mahdollisuuksia, kuten arvioida tarkemmin kunkin 
toiminnan kannattavuutta ja dynamiikkaa, paremman joustavuuden, 
ja keskittymisen niiden toimintaan liittyviin erityispiirteisiin. Samalla 
me kaikki muodostamme joukkueen, jolla on kyky jakaa kokemuksia, 
ja käyttää yhteisiä voimavaroja.

Maamme poliittisen ja taloudellisen tilanteen pitkään jatkunut epä-
vakaus opetti meitä pyrkiä saavuttamaan halutut tulokset mahdol-
lisimman nopeasti, ja pohtia jatkuvasti tulevan talouskriisin mah-
dollisuutta, sekä muita ulkoisia tekijöitä, joihin emme voi vaikuttaa. 
Yksinkertaistettuna tavoitteemme on menestyä paremmin kuin 
markkinamme keskimäärin menestyvät. Jos markkinamme kasvaa, 
haluamme kasvaa sitäkin nopeammin. Jos kohtaamme kriisin, ha-
luamme pudota hitaammin kuin muut. 

Keskitymme tehokkuuteen voidaksemme olla valmiita mihin tahan-
sa skenaarioon. Tehokkuuden saavuttamiseksi tiimimme kehittää 
ja parantaa jatkuvasti analyysityökalujaan, tarkistaa liiketoiminta-
prosessejamme, ja tarkkailee useita indikaattoreita. Samaan aikaan 
seuraamme jatkuvasti asiakkaidemme nykyisiä tarpeita, ja yritämme 
sopeuttaa omaa toimintaamme niihin. Laaja verkostomme, hyvin 
harkittu valikoima, koko maan kattavat varastomme, nopea tuottei-
den toimitus, tekninen neuvontakeskus ja koulutukset, asiantuntija-
ryhmämme, kätevä IT-alusta asiakkaillemme, ja laaja huoltoasema-
kumppaneiden verkosto - tämä kaikki on sitä, mihin emme koskaan 
lopeta sijoittamista. Kulunut vuosi 2020 muistutti koko maailmaa 
siitä, että yksilön arvokkain asia on terveys, ja yritykselle tärkeintä on 
luotettavat kumppanit. Vain yhdessä voimme selviytyä vaikeuksista 
ja edetä eteenpäin. Olemme iloisia siitä, että suurin osa tavarantoi-
mittajista on nyt siirtymässä tukemaan asiakkaitaan tavanomaisen 
lähestymistapansa sijaan. Me yritämme tehdä saman asiakkaillemme 
ja tavarantoimittajillemme. 

Toivotamme sinulle hyvää terveyttä, kärsivällisyyttä ja voimaa jaksaa. 
Terveisin,
AD Ukraine
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