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Suuri kiitos, Omer!

Hyvät kollegat ja yhteistyökumppanit,
Ensinnäkin haluan kiittää teitä kaikkia lämpimästi
aktiivisesta
ja
runsaasta
osallistumisestanne
virtuaalikokoukseemme.
Hankalan 2020 vuoden jälkeen meille oli tärkeää pitää
yhteyttä toisiimme, sekä olla vuorovaikutuksessa
pääkumppaneidemme kanssa. Nämä yli 450 pidettyä
kokousta osoittavat haluamme jakaa kokemuksia,
joita meillä oli vuonna 2020, sekä tarkastella
markkinoidemme palautumiskykyä, AD Internationalin
jäsenten hyvää suorituskykyä, ja sitä toipumista, jota me
kaikki toivomme COVID’in jälkeen.
Kaikki
tavarantoimittajakumppanimme
olivat
tukenamme
vuonna
2020
huolimatta
sen
poikkeuksellisuudesta. Mutta yksi heistä erottui
erityisesti: Bosch’in kaikki tuotetiimit ansaitsevat
Vuoden tavarantoimittaja -palkinnon tuestaan, jonka
he pystyivät tarjoamaan jäsenillemme melkein kaikissa
toimintamaissamme.
Kiitos vielä kerran, ja onnittelut!
Olen myös erityisen iloinen nähdessäni, että Gennady
Korolkov on nimitetty yhteisömme ”Vuoden
jälkimarkkina-ammattilaiseksi”.
Sen
vaikuttavan
työn lisäksi, jota Gennady ja hänen tiiminsä tekevät
Moskovan alueella sekä muualla maassa kollegoidensa
kanssa, haluaisin kunnioittaa hänen henkilökohtaista
sitoutumistaan yhteisömme palvelemiseen. Gennady
on aktiivinen, positiivinen ja arvostettu Hallituksen
jäsen, ja hänen neuvonsa ovat aina erittäin arvokkaita,
perustuen hänen tarkkaan tietämykseensä alastamme.
Kiitos, ja onnittelut Gennady!
Lopuksi haluaisimme ilmaista, vaikkakin virtuaalisesti,
kaiken ihailumme ja kiitoksemme Omerille siitä, että
hän teki AD Internationalista sen, mitä se nykyisin
on: yhdistyneiden jakelijoiden organisaation, jonka
jäsenillä on samat arvot ja samat visiot liiketoiminnasta.
Jäseniä, jotka ovat iloisia voidessaan säännöllisesti
kokoontua yhteen vaihtamaan hyviä kokemuksiaan,
ja säilyttämään ystävyyssuhteensa. Juuri he ovat se
yhteisö, joka on solminut läheisen yhteistyösuhteen
tavarantoimittajiemme kanssa.
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ADI sopimustoimittajat tässä numerossa.
Ilman Omerin henkilökohtaista sitoutumista, kovaa
työtä, visioita sekä suhdetoimintakykyä tämä ei olisi
ollut mahdollista.
Suuri kiitos, Omer!
Sivu kääntyy ja luku loppuu, mutta uusi luku alkaa,
ja seikkailu jatkuu. Omer ja minä teimme tätä työtä
jatkuvuuden hengessä. Ja juuri jatkuvuus onkin tärkeää
liiketoiminnassamme, jossa pyrimme menestymään
pitkällä aikavälillä.
Niinpä viestikapula on nyt siirretty Manuelille, joka
yhdessä Petran, Johanin, Rutgerin sekä uusien
rekrytointien
kanssa
jatkaa
menestyksekästä
työtä, vahvistaa siteitämme, ja myötävaikuttaa
liiketoimintamme kehittämiseen.

AD Internationalin toimittajavalikoimassa on yli 40 johtavaa varaosavalmistajaa, joilla kaikilla on OE-tausta (lisätietoja 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 sopimustoimittajiltamme. Heidän tavoitteenaan on antaa sinulle,
ADI-kumppanimme, tietoa yrityksistään ja tuotevalikoimastaan, sekä roolistaan liiketoiminnassamme tai
autoalan jälkimarkkinoilla yleensä.
ADI sopimustoimittajat tässä numerossa:

Manuel ja tiimi, me luotamme teihin täysin!
Ja lopuksi haluan toivottaa teille kaikille hyvää myyntiä
ja erinomaista katetuottoa.

TÄSSÄ UUTISLEHDESSÄ
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Päätoimittaja: ADI BV (Ltd.) (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.

AD Groupin
viimeisimmät
uutiset
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Driven by
TRUST
		

Thank you Autodistribution International
for the great cooperation.
boschaftermarket.com

What drives you,
drives us
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Bosch Automotive Aftermarket:
Vuoden ADI-toimittaja
Bosch Automotive Aftermarket tarjoaa maailmanlaajuisesti asiakkailleen kattavan valikoiman diagnostiikka- ja
korjaamolaitteita sekä laajan valikoiman varaosia henkilöautoille ja hyötyajoneuvoille, aina kokouusista ja vaihto-osista
korjausratkaisuihin saakka. Myös korjaamopalvelut ja tuki ovat osa Boschin kattavaa valikoimaa.
Vuoden ADI-toimittaja-erikoispalkinnon vuoksi haastattelimme Bosch Automotive Aftermarketin Euroopan ja Lähi-idän
aluejohtajaa Günter Weber’iä
Herra Weber, Bosch sai äskettäin vuoden 2020 ADItoimittajapalkinnon ADI Summit VirtualXperience
-tapahtumassa. Mitä se tarkoittaa Boschille?
GW: On suuri kunnia saada tämä arvostettu palkinto, ja olemme siitä
onnellisia. Se on ylivoimaisesti paras tunnustus ADI’n luottamuksesta
ja arvostuksesta Bosch Automotive Aftermarketia kohtaan, niin
kovasta työstä, erinomaisesta liiketoiminnan tuloksesta kuin
strategisesta tuestakin. Molemmat, sekä yhteinen liiketoimintamme
että kumppanuutemme, ovat varmasti osoittautuneet vahvoiksi ja
kestäviksi - varsinkin näinä kohtaaminamme vaikeina aikoina! Tämä
palkinto myös kannustaa meitä jatkamaan kasvu-urallamme, ja
investoimme jatkossakin kattavaan valikoimaan, jolla vastaamme
asiakkaidemme kaikkiin vaatimuksiin.
Lisäksi tämän arvostetun palkinnon saaminen juuri vuonna 2020
tuo meille erittäin suurta tyytyväisyyttä, koska kyseessä on 50
vuotisjuhlavuotenne.

Bosch Automotive Aftermarketin Euroopan ja Lähi-idän aluejohtajaa Günter Weber’iä

“Onnittelut 50 + 1 vuotta jatkuneesta autovaraosien jakelusta
erinomaisella omistautumisella yrittäjyyteen ja sen saavutuksiin.
On mahtava voimavara pystyä yhdessä muovaamaan itsenäisten
jälkimarkkinoiden tulevaisuutta! “ Juuri siinä ADI voi luottaa
tukeemme: työstämme ylpeänä kumppanina investoimme jatkuvasti
kattavaan varaosien, diagnostiikan ja korjaamopalveluiden
valikoimaan.
Tämä pätee nykypäivän - mutta
myös huomisen tarpeisiin!

lvasemmalta oikealle: Günter Weber, Frank Geiges (Global Key Account manager for
ADI)

Kuinka määrittelisit yhteistyön ADI-yhteisön kanssa?
GW: Yhteistyö ADI’n kanssa on suuri mahdollisuus Boschille, koska
ADI on vahva kumppani jälkimarkkinoilla. ADI koostuu arvostetusta
ryhmästä yrittäjiä ja johtavia asiakkaita, jotka ovat aktiivisilla niillä
markkinoilla, joilla näemme suuria mahdollisuuksia! Mainitsin
jo palkintojenjakotilaisuudessa, mutta sanoisin sen vielä kerran:
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Autodistribution International (ADI)
kokosi 12. - 13. huhtikuuta yhteen
autoalan

ADI

kaupan

Summit

sekä

teollisuuden

VirtualXperience

tapahtumaansa
Pandemiasta alkanutta verkkoseminaarien perinnettä noudattaen isännöi ADI yli 220 osallistujaa kerännyttä huippukokoustaan virtuaalisesti.
Verkkotapahtumaan osallistuivat toimistoistaan ja etätyöpisteistään
ADI-sopimustoimittajien toimitusjohtajat ja ylimmät johtajat ympäri
Eurooppaa, sekä ADI-kumppaneita 49 maasta Euroopassa, Keski-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja maailmanlaajuisen organisaationsa 1Parts
kautta myös Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa, Puerto Ricossa ja
Panamassa.
Summit on ADI’n vuosittainen huipputapahtuma, joka vahvistaa sekä
kaupan että teollisuuden johtajien välistä yhteistyötä autoalan jälkimarkkinoilla. Matkustamisen edelleenkin kieltävien olosuhteiden pakottamina käyttivät osallistujat varta vasten tähän tarkoitukseen luotua
online-portaalia, joka mahdollisti niin kahdenkeskiset verkostoitumiset,
Todd Campaun (IHS Markit) oivalluksia autoteollisuuden markkinoiden
kehityksestä antavan pääpuheenvuoron, kuin myös yli 400 tuottavaa ja
hedelmällistä tapaamista ADI- jäsenten ja -sopimustoimittajien välillä.

Gennady
Korolkov
(AD-Venäjän
hallituksen puheenjohtaja ja Moskovan
AD-Moskvorechien
pääjohtaja)
sai
palkinnon
valinnastaan
vuoden
jälkimarkkina-ammattilaiseksi
2021.

Tiistaina pidetyssä täysistunnossa, jossa yleisöä oli peräti 220 henkilöä,
julisti ADI’n puheenjohtaja Stéphane Antiglio kaksi palkinnonsaajaa:
Gennady Korolkov (AD-Venäjän hallituksen puheenjohtaja ja Moskovan AD-Moskvorechien pääjohtaja) sai palkinnon valinnastaan vuoden
jälkimarkkina-ammattilaiseksi 2021. Palkinto on mahdollista saada vain kerran elämässä, ja vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa
Summit-yleisö myönsi sen jo viikkoja ennen tapahtumaa hänen poikkeuksellisista ansioistaan jälkimarkkinoilla ja AD-organisaatioissa. Palkinto on ranskalaisen kuvanveistäjän Cécile Thonoksen taideteos.
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ADI-sopimustoimittaja Bosch sai Vuoden 2020
ADI-toimittajapalkinnon tunnustuksena ja kiitoksena Boschin ponnisteluista tukea ADIkumppaneita vuoden 2020 erittäin haastavan
pandemian aikana.

ADI-sopimustoimittaja Bosch sai Vuoden 2020 ADI-toimittajapalkinnon tunnustuksena ja kiitoksena Boschin ponnisteluista tukea
ADI-kumppaneita vuoden 2020 erittäin haastavan pandemian aikana.
Saatuaan arvostetun palkinnon (virtuaalisesti) ADI’n presidentin käsistä, kiitti Günter Weber (aluejohtaja AA Europe & ME) koko Bosch-organisaation sekä verkon kautta läsnä olevan Bosch-tiimin puolesta ADIjäseniä heidän vahvasta ja joustavasta kumppanuudestaan. Vuoden
toimittajapalkinto on perinteisesti belgialaisen taiteilijan Willy Peetersin
taideteos. Teoksen nimi “Framework” (”kehys”) edustaa dynaamista ympäristöä, jossa toimimme: jälkimarkkinoita.

Tapahtuman viimeistä täysistuntoa leimasi seremonia, jossa ilmoitettiin ADI’n muutoksista yhtiön johdossa: 47 vuoden johtajuuden
päätteeksi toimitusjohtaja Omer Wesemael ”antoi viestikapulan” uudelle toimitusjohtajalle Manuel Van Royenille. Manuel puolestaan
muisteli 34 vuotista markkinointijohtajan uraansa yrityksessä, ja hänen
seuraajakseen uutena markkinointijohtajana tulee Petra Vanfroyenhoven.
Loppuyllätyksenä studioon ilmestyy yhtäkkiä puheenjohtaja Stéphane
Antiglio, joka oli osallistunut tapahtumaan siihen saakka verkossa, ja
luovuttaa livenä Omer Wesemaelille kiitokseksi ja tunnustukseksi hänen vaikuttavasta urastaan ADI’n palveluksessa ADchievement-pokaalin
(”AD-saavutus”) Willy Peeters’in teoksen ”Full Life” (“Koko elämä”).

Kurkistus virtuaalistudion kulissien taakse...
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Valeon innovatiivisen CO2 päästöjä
vähentävän “iBSG 48V”-järjestelmän
tuotteita on nyt saatavana jälkimarkkinoilla
Stop-start-tekniikka, jonka kehittämisessä Valeo oli edelläkävijä i-StARSratkaisullaan vuonna 2010, oli tärkeä askel eteenpäin. Siitä lähtien on
kehitetty yhä monimuotoisempaa teknologiaa hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi, mukaan lukien 48 voltin kevythybriditekniikka, joka tulee
väistämättömästi lisääntymään autoissa lähivuosina. Näin ollen 48 voltin
tekniikka tulee olemaan vallitsevasti mukana sähköistettyjen autojen
markkinoilla vuoteen 2030 mennessä.

Integrated Belt Starter Generator’in (iBSG 48V) eli hihnan
välityksellä toimivan yhdistetyn käynnistysgeneraattorin avulla
Valeo on menestyksekkäästi vastannut haasteeseen lisätä
polttomoottorikäyttöisten autojen suorituskykyä ja vähentää
samalla polttoaineiden kulutusta. Kyse on teknologiasta, joka
tulee oleellisesti lisääntymään markkinoillamme tulevina vuosina.
Sähköistettyjen autojen kehitystä edistämässä
Kun hiilidioksidipäästöjä ja saastumista koskevia säännöksiä kiristetään
Euroopassa ja muualla maailmassa, ja yhä useammat kuluttajat alkavat
käyttää ekologisempia tuotteita, on autovalmistajilla ja laitetoimittajilla
vastassaan tarve kehittää vastuullisempia tuotteita.

Erittäin suorituskykyinen järjestelmä
Vuonna 2017 Valeo aloitti sisäänrakennetulla elektroniikkaosalla
varustettujen “iBSG 48V” - generaattorijärjestelmien toimittamisen
autovalmistajille. Sen lisäksi, että tämä järjestelmä toimii laturina ja
käynnistysmoottorina, sillä on myös neljä lisätoimintoa, jotka vähentävät
polttoaineenkulutusta ja siten hiilidioksidipäästöjä jopa 6% *.
• Se tuottaa latausvirtaa akulle, jolla avustetaan polttomoottoria, ja
annetaan virtaa auton sähkölaitteille.
• Se avustaa moottoria polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi, kun
autolla ajetaan tasaisella nopeudella (esimerkiksi pääteillä).
• Se antaa moottorille lisätehoa kiihdytettäessä (“turbo boost”).
• Sen avulla autoa voidaan ajaa 100% sähkökäyttötilassa lyhyillä
etäisyyksillä.
Järjestelmä valmistetaan Valeon Pohjois-Ranskan Étaplesin tehtaalla, joka
on yksi Euroopan suurimmista sähkölaitteiden tehtaista. iBSG-järjestelmä
on asennettu jo satoihin tuhansiin aasialaisiin, saksalaisiin, englantilaisiin
ja ranskalaisiin autoihin.
Valeon ympärisöhaaste
iBSG-järjestelmällään Valeo osallistuu aktiivisesti autojen sähköistämiseen.
Konserni valmistaa vuosittain 30 miljoonaa sähkölaitetta, joten iBSG
vahvistaa sen pitkäaikaista osaamista sähköjärjestelmien valmistuksessa,
ja tarjoaa samalla tehokkaan vastauksen nykypäivän ympäristö- ja
lainsäädäntöhaasteisiin.
Étaplesin tehdas tuottaa tällä hetkellä melkein 30 000 sähkölaitetta
päivässä, ja se lisää jatkuvasti kapasiteettiaan tuottaa 48 voltin järjestelmiä
vastauksena autovalmistajien kasvavaan kysyntään. Toukokuussa 2020
Ranskan presidentti Emmanuel Macron valitsi Étaplesin tehtaan paikaksi,
jossa hän esiteli hallituksen suunnitelman tukea autoteollisuutta tekemällä
siitä ekologisempaa ja kilpailukykyisempää.
15 “iBSG 48V”-tuotetta on nyt saatavana myös jälkimarkkinoilla
autokorjaamoita varten.
* verrattuna stop-start järjestelmään WLTP mittausnormilla
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TRW TRUE ORIGINALS
COLORED BRAKE CALIPERS
TRW True Originals brake calipers are available
in a range of colors to match the specific OE
fitment, when supplied as new.

Wide range of caliper options available
• A wide range of colors, including; Traffic Red,
Tornado Red, Mint Green, Ultramarine,
Traffic Yellow, Traffic Grey and Deep Black
• New and remanufactured calipers
• Electric Park Brake caliper solutions
• Available for prestige vehicles
• All accessories and instructions needed are
in the box
• Lightweight aluminum calipers for improved
fuel consumption.

Visit us on Facebook
and YouTube

TRUE BRAKING EXPERTS
trwaftermarket.com/brakecalipers

Our entire brake caliper range is available at
trwaftermarket.com/en/catalogue

UFI Filters Group : maailmanlaajuinen
UFI- ja SOFIMA-tuotteiden
jälkimarkkinapartneri
UFI Filters Group on maailman johtavia
suodatustekniikan
ja
lämmönhallinnan
valmistajia (polttomoottori-, hybridi- ja
sähköautojen lämmönvaihtimet). Kahdella
tuotemerkillään (UFI ja SOFIMA) se palvelee
monia aloja kuten autoteollisuus, henkilöautot,
raskaat ajoneuvot, maatalous- ja maastoajoneuvot sekä ilmailuja meriteollisuus, mukaanlukien hydrauliikan räätälöidyt
erikoissovellukset myös teollisuudelle. Innovatiivisuudestaan
tunnetut UFI- ja SOFIMA-tuotteet sekä niihin liittyvä tietotaito
löytyvät kaikenlaisista ajoneuvoista – aina Ferrarista ja muista F1huipputiimeistä Euroopan ExoMars-avaruusaluksiin.
50 vuoden ajan korkeita laatuvaatimuksia.
UFI Filters Group on perustettu Italiassa vuonna 1971, ja on 50 vuoden
toimintansa aikana kirjoittanut suodatusalan historiaa sekä vakiinnuttanut
asemansa vallankumouksellisten tuotteiden johtajavana valmistajana.
Ensinnäkin moottorin ilmansuodatuksessa, jossa se valmisti ensimmäisen
polyuretaanirungolla varustetun paneelisuodattimen, ja sitten
dieselsuodatuksessa common rail-moottoreiden vedenerottimellisilla
suodattimilla. UFI Filters on koko toimintansa ajan ollut yksi harvoista
yrityksistä Euroopassa, joka pystyy tuottamaan sekä toimittamaan
täydellisiä suodatusjärjestelmiä suodatinmateriaaleista alkaen, ja nyt myös
lämmönvaihtimia niin perinteisille kuin hybridimoottoreille.
OE tausta.
UFI ja SOFIMA toimittavat autoteollisuudelle täyden valikoiman ilma-, öljy, polttoaine-, raitisilma-, hydrauliikka- ja jäähdytysnestesuodattimia sekä
lämmönhallintajärjestelmiä, jotka vastaavat lähes kaikkien henkilöauto-,
pakettiauto- ja moottoripyörämerkkien sekä raskaan kaluston ja
maatalouden ajoneuvojen tarpeita. OE-markkinoilla konserni on johtava
suodatustoimittaja, jonka on valinnut 95% ajoneuvovalmistajista ympäri

maailmaa. Valikoimassa on yli 250 tuotetta yhdessä suurimpien OEMvalmistajien kanssa.
Liiketoiminta jälkimarkkinoilla.
Kumpikin yhtiön kahden jälkimarkkinamerkin UFI’n ja SOFIMA’n
suodatinlinjoista kattaa 96 % eurooppalaisesta autokannasta, kiitos
yli 3 000 suodattimen tuotevalikoiman, jonka maailman parhaat
jälleenmyyjämme voivat toimittaa asiakkailleen. UFI-suodattimilla on
vahva OE-tausta ja 17 jälkimarkkinoille omistettua myyntikonttoria,
jotka takaavat laajan läsnäolon Euroopassa, Kiinassa, Intiassa, Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa, Pohjois- ja Etelä-Afrikassa, Lähi-idässä ja Australiassa.
UFI- ja SOFIMA-jälkimarkkina-alueet voivat näin luottaa selkeään
maailmanlaajuiseen kehitysstrategiaan. Kaikkien toimintojen tavoitteena
on antaa maksimaalinen lopputulos: katkeamaton ketju tuotekehityksestä
markkinointiin, jatkuva tuki myyntihenkilöstölle, toimiva logistiikka, ja
tarkka, nopea sekä joustava palvelu.
High Tech ratkaisut.
UFI Filters Groupin High Tech-divisioona on erikoistunut tuottamaan
suodatusratkaisuja äärimmäisiin suorituksiin. Yhdeksän kymmenestä
Formula 1 -tiimistä on valinnut UFI’n. UFI toimittaa vuodessa yli 10 000
osaa kilpatiimeille, jotka toimivat formulaykkösten lisäksi myös muissa
tunnetuimmissa sarjoissa kuten Formula 2, MotoGP, Moto2, Moto3, GT2, GT3,
GTE- ja LMP-mestaruussarjat sekä Superbike. Lisäksi hydrauliikkaosastonsa
avulla konserni pystyy tarjoamaan yli 6 000 hydrauliikkasuodatinta sekä
liikkuviin että kiinteisiin sovelluksiin.
Teollinen jalanjälkemme.
Yhtenä ensimmäisistä italialaisista yrityksistä, joka tunnistaa
kasvumahdollisuudet Kaukoidässä, on konsernilla tällä hetkellä 19
teollisuuslaitosta. Niiden teollinen jalanjälki on 175 000 neliömetriä, joista
50 000 on omistettu logistiikalle. 57 toimipistettä ja yli 4 000 työntekijää, 21
maassa ja viidellä mantereella.
Tutkimus ja kehitys yrityksen kulmakivinä.
UFI Filters Group työllistää 168 erikoistunutta
teknikkoa
kolmessa
innovaatioja
tutkimuskeskuksessaan, ja yrityksellä on 237
patenttia. Konsernni on kaksinkertaistanut
liikevaihtonsa viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Tutkimuslähtöisenä yrityksenä se investoi
yli 5% tuloistaan tutkimus- ja kehitystyöhön.
Laajan näkemyksensä ansiosta se investoi
myös sähköajoneuvojen uuteen tekniikkaan
markkinoiden suuntausten mukaisesti, kohti
kestävää liikkuvuutta. Tämä tarkoittaa, että UFI
ja SOFIMA voivat tarjota asiakkailleen täydellisen
ratkaisun tulevaisuudenkin liikkuvuuteen.
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OSRAM: Suorituskykyä valon
lisäksi .
Esittelyssä OSRAMin uusi
autonhoito - ja tarvikevalikoima .
optimoidaan. Ja tämä on vasta alkua - tulevaisuudessa OSRAMin
asiakkailla on vielä paljon enemmän odotettavissa.

Jo yli 110 vuoden ajan ovat laadukkaat OSRAM-lamput
tarjonneet asiakkaillesi lisäarvoa ja turvallisuutta. Nyt
OSRAM tarjoaa muutakin kuin valoa uudella autojen
lisävarustevalikoimallaan - akkujen ja renkaiden
hoitotuotteista tarkastusvaloihin, kojelautakameroihin ja
ilmanpuhdistimiin.
Erinomainen laatumme kaikissa hintaluokissa tekee
mahdolliseksi sen, että asiakkaasi on tämän valikoiman
avulla varustautunut mihin tahansa edessä olevaan.
Ole valmis tekemään kauppaa
Ring Automotiven kanssa vuonna 2019 tapahtuneen sulautumisen
jälkeen on OSRAM vahvistanut jälkimarkkinaliiketoimintaansa.
Yhtiö pystyi laajentumaan kuluttajamarkkinoilla nykyisen
autonvalaistusvalikoimansa ulkopuolelle, ja saavuttamaan kasvua
tarjoamalla uusia mahdollisuuksia niin loppuasiakkaille kuin
korjaamoille autoelektroniikan ja lisävarustelun tuotteilla.Tällä hetkellä
valikoimaan julkistetaan kojelautakameroita, ilmanpuhdistimia, sekä
akkujen ja renkaiden hoitotuotteita. Myös työvalaisinvalikoimaa

Korkealaatuinen palvelu alkaa asettamalla korkeat vaatimukset niin
tehdylle työlle kuin laitteille. OSRAM’in ammattilaisille tarkoitettujen
työkalujen ja laitteiden avulla korjaamot ovat aina valmiita mihin
tahansa työhön. Ne ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita,
jotka on suunniteltu antamaan ensiluokkaista suorituskykyä ja
kestävyyttä.
Vahvista asiakkuuttasi
Nyt voit tarjota asiakkaallesi enemmänkin kuin asiantuntijamielipiteesi,
ja saada samalla uusia myyntimahdollisuuksia. Uusi
tuotevalikoimamme auttaa autoilijoita valmistautumaan kaikkiin
tilanteisiin. Se sisältää rutiinihuolloissa ja tienvarsikorjauksissa
tarvittavia tuotteita, kojelautakameroita, sekä puhtaampaa
ilmaa. Autonomistajien neuvominen ja auttaminen vahvistaa
asiakassuhteitasi, parantaa mainettasi, ja auttaa siten myös
kasvattamaan yritystäsi.
OSRAM’in uuden valikoiman avulla mahdollistat asiakkaasi
varautumisen mihin tahansa edessä olevaan. Lisätietoja
osoitteessa www.osram.com/road-ready

Uudella autonhoito- ja tarvikevalikoimallaan OSRAM laajentaa autoalan jälkimarkkinoiden tarjontaansa.
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Gennady Korolkov valittiin vuoden
2021 jälkimarkkina-ammattilaiseksi
Minulle on suuri kunnia saada kyseinen palkinto ADI’n jälkimarkkinayhteisöltä. Vastaanotan sen todisteena ja tunnustuksena AD Venäjälle ja sen kumppaneille heidän ponnisteluistaan ja ahkerasta työstään, joita kollegani ovat
tehneet viimeisten lähes 20 vuoden aikana.
Vuonna 2002 perustettu organisaatiomme on kasvanut pienestä 30 miljoonan euron liikevaihdosta 2020 vuoden 530 miljoonaan euroon. Nytkään
emme poikkea piiruakaan perusperiaatteistamme,
jotka ovat: avoimuus, rehellisyys, kunnioitus, ammattitaito, strateginen suunnittelu ja AD Venäjän kumppaneiden etujen suojaaminen sekä kehittäminen.
Venäjän alueen valtavuuden ja melko huonon tieinfrastruktuurin vuoksi Venäjän vapaat jälkimarkkinat
ovat perinteisesti ja historiallisesti tottuneet pitkään
toimitusketjuun, vaikka nykyään se onkin parantunut
huomattavasti. Vielä nykyisinkin pääosa asiakaskunnastamme on vähittäiskauppiaita, jotka itse palvelevat
korjaamoita ja loppukäyttäjiä. Yksi AD Venäjän strategisista päätavoitteista onkin saada asiakaskuntamme
vaihtumaan vähittäiskauppiaista suoraan korjaamoihin. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää siihen
ohjaavia toimenpiteitä, joista tärkeimmät ovat maantieteellisen alueen riittävä peitto ja korkea palvelutaso. Tämä on hinta, joka joudutaan maksamaan
aikeiden toteutumisesta. Tämän seurauksena AD Venäjä ja sen kumppanit
investoivat vuosittain miljoonia euroja varastoverkostomme kehittämiseen
ja varastojemme parantamiseen koko Venäjän alueella. Tällä hetkellä AD
Venäjän markkinaverkosto perustuu sen omistamiin 87 tytäryhtiöön, jotka
sijaitsevat 62 kaupungissa. Se on paras mahdollinen verkosto niille toimittajillemme, jotka haluavat saada kansallisen läsnäolon. Melkoinen saavutus,
mutta ei vielä tarpeeksi hyvä. Itse asiassa yli 70 suurta kaupunkia ei vieläkään kuulu verkostomme, tai edes kilpailijoidemme verkostojen piiriin. Tämän korjaaminen on tavoitteemme numero yksi tulevina vuosina. Projektin
loppuunsaattamisen ja siihen liittyvän asiakaskunnan määrän asteittaisen
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kehityksen myötä aiomme kasvattaa jälkimarkkinaosuuttamme 20 prosenttiin nykyisestä arviolta 10 prosentista.
Otimme myös strategisen askeleen, jolla luomme vankan pohjan liiketoimintamme kehittämiselle korjaamoiden kanssa. Olemme hiljattain käynnistäneet korjaamokonseptin nimellä “Vernum Auto”. Sen verkosto koostuu sekoituksesta “omistettuja toimipisteitä” ja tiukan linjan franchising-konseptin
mukaisia “franchising-toimipisteitä”.
Ajatuksena on palvella itsenäisiä korjaamoita kaikin puolin asianmukaisilla lähtökohdilla markkinoille: teknologia,
markkinointi, hintapositiointi ja tehokkuus. Samalla meillä
on mahdollisuus hallita ja kehittää tätä liiketoimintaa yhteisten etujemme mukaisesti.
Kaksi pilottihanketta, jotka ovat ”omistettuja toimipisteitä”, ja toimineet kaksi vuotta, auttoivat kokemuksellaan
meitä oppimaan jo paljon. Kahden vuoden jakson jälkeen
molemmat toimipisteet tuottavat nyt erinomaisia tuloksia.
Oikea liiketoimintamalli on siis valmis. Nyt suunnitelmissamme on avata 10 “omistettua toimipistettä “ Moskovaan
ensi vuoden aikana, ja seuraavina kuukausina saada ”franchising-toimipisteitä” samalle alueelle, sekä sen jälkeen saman lähestymistavan mukainen kehitys muillakin alueilla.
En voi lopettaa tätä artikkelia tarttumatta erinomaiseen tilaisuuteen, jonka
se minulle tarjoaa, eli lähettää viesti ADI-toimittajillemme. Me kaikki kärsimme pandemiasta, me yhtä paljon kuin tekin. Ymmärrämme kaikki, että
ajat ovat vaikeita, ja olosuhteet ovat muuttuneet, mutta älkää lopettako
ponnistelujanne, joilla ylläpidämme sitä, mikä sai aikaan yhteisen menestyksemme jälkimarkkinoilla: luottamus toisiimme, yhteistyö ilman piilotettua asialistaa, tuki ja… tuotteiden saatavuus.
Pidetään huolta itsestämme ja mennään eteenpäin!

Nyt entistäkin enemmän
kierrätyskuituja MANNFILTER ilmansuodattimissa




Jopa kuusi muovipulloa neliömetrillisessä suodatinmateriaalia
Parannettu MANN-FILTER ilmansuodatin C 24 005
Erinomainen suodatuskyky koko huoltovälin ajan

MANN-FILTER ilmansuodatin suuremmalla kierrätyskuitujen määrällä

Kestävän kehityksen mukainen työskentely on sa-nomattakin selvää maailmanlaajuiselle ja johtavalle suodatusasiantuntijalle kuten
MANN + HUMMEL. Esimerkkinä kestävän kehityksen edistämisestä
on paran-nettu MANN-FILTER-ilmansuodatin C 24 005, jonka uusi suodatinmateriaali on valmistettu kierrätetyistä synteettisistä kuiduista.
“Yksi neliömetri suodatinmate-riaalia sisältää nyt muovia jopa kuudesta 1,5 litran PET-muovipullosta. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme
kolminkertaistaa kierrätettyjen kuitujen osuuden, ja näin myötävaikuttaa merkittävästi luonnonvarojen säästöön”, kertoo Jens Wei-ne,
MANN-FILTER ilmansuodattimien tuotepäällikkö.

Monikerroksisen MICROGRADE A-S -väliaineen ansiosta C 24 005 -ilmansuodattimen erotustehokkuus on jopa 99,5 prosenttia ISO-sertifioidulla tes-tipölyllä testattuna. Koko huoltovälin ajan kestävän suuren suodatuskykynsä ansiosta uudentyyppisessä Ilmansuodattimessa
tarvitaan vain 30 prosenttia perinteisten selluloosa-ainepohjaisten
ilmansuodattimien pinta-alasta. Uuden väliaineen kuidut on sertifioitu Öko-Texin standardin 100 mukaan, mikä tarkoit-taa, että ne on
testattu epäpuhtauksien varalta, ja todettu haitattomiksi.

MANN+HUMMEL suodattimet kehittyvät jatkuvasti. Teknisten vaatimusten täyt-tämisen lisäksi yksi tärkeimmistä tekijöistä MANN +
Myös muita ilmansuodattimia seuraa nyt C 24 005 jalanjäljissä. Kierrä- HUMMELille on kestävyys.
tettyjen kuitujen vihreä väri saa nämä ilmansuodattimet näyttämään
erilaisilta kuin muut. Ne täyttävät kuitenkin autovalmistajien määrittelemät vaihtovälit jopa pölyisissä olosuhteissa, ja palamista hidastavat ominaisuudet ovat niille ominaisia. Myös uudet MANN-FILTER-ilmansuodattimet ovat alkuperäislaatuisia.
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Don’t let a flat ruin
your day

TPMS sensors with OE genuine parts
Keep your safety and maximize your fuel economy and your
tires lifespan with the full range of TPMS line from SKF.
•
•
•
•

Over 80% carpark coverage
All major OE covered
OE direct fit sensor, no programming tool needed
OE supplier quality, fulfilling latest regulations

For technical support and insights, visit: vsm.skf.com
® SKF is a registered trademark of the SKF Group. | © SKF Group 2021

AD Hollanti etenee hyvällä
nopeudella
Neljä kuukautta AD Garage-ohjelman käynnistämisen jälkeen
AD Hollanti ylpeänä raportoi tulokseksi 15 AD-Korjaamoa
sekä 11 AD-TechExpert-Korjaamoa, ja myös tulevaisuuden
tavoitteet ovat vahvat.
Verkoston tasainen kasvu ei ole sattumaa: apuna on ollut 20 jakelijaa
ja AD Hollannin pätevä tiimi, joka toimii markkinoilla uusista tiloistaan
käsin ‘s-Hertogenbosch.
AD Hollannin myyntijohtaja Kees
Willemsen kommentoi: “Ranskan
ja
Belgian
AD-organisaatioiden
tukemana
tiimimme
pystyy
tarjoamaan ainutlaatuisen ohjelman
riippumattomille korjaamoille kaikkialla
maassamme. Vankka alueellisten
jakelijoiden verkosto, kattava valikoima
markkinointi-, viestintä- ja tukityökaluja,
sekä joustava hallintojärjestelmä lyhyillä
päätöksenteon ketjuilla takaavat vakaan ja kestävän kehityksen, joka
pystyy reagoimaan nopeasti dynaamisiin markkinoihin”.

Joitain AD Hollannin viimeaikaisia saavutuksia ovat:
• Suuri (ja vieläkin kasvava) toimittajavalikoima, kuten 90-sivuisen
lehtemme ensimmäisessä numerossa tulee näkymään
• Laajennettu tuotevalikoima, joka on saatavana Belgian
keskusvarastosta ja kahdesta muusta jakelukeskuksesta Hollannissa
• AD Garage-ohjelma, johon sisältyy mm. kansainvälinen takuu osille
ja työlle sekä 24/7-vikapäivystys
• Verkkoportaali, joka tarjoaa autoilijoille mahdollisuuden saada
online-hintatarjouksia
• Koulutus- ja verkkoseminaariohjelma tekniselle tuelle.
AD Hollannin kehitys vahvistaa AD-liiketoimintamallin tehokkaaksi:
tehokas yhteistyö alueellisten jakelijoiden välillä hyvin organisoidussa
ja keskitetysti hallinnoidussa verkostossa, joka tarjoaa asiakkailleen
hyvät tuotemerkit ja ainutlaatuiset ohjelmistot kaupallista sekä
teknistä tukea varten.
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