intermobil Egitim ve Tanitim
Treyleri ikinci Defa Yollarda
intermobil Otomotiv Mumessillik ve Ticaret A.S., bu sene ikincisi duzenlenen intermobil
Yolda Egitim ve Tanitim Tin organizasyonunu Haziran aymda gerceklestirdi.

Gecen sene Behr Hella Service
markasi ve "intermobil Yolda Sanayi Klimada Usta" mottosuyla
yola cikarak Istanbul oto sanayilerini dolasan intermobil Yolda Tin, bu sene "intermobil Yolda Ustalar Sahada" sloganiyla
21-29 Haziran tarihlerinde otomotiv sektoriinun onde gelen markalan ile Ankara,
Antalya, Izmir, Bursa ve Istanbul oto sanayi
sitelerinde gerceklestirdi.
Bu seneki intermobil Yolda etkinliginde,
intermobil'in temsilciligini ve distributorlugunu yaptigi otomotiv sektb'runde aydmlatma, elektrik ve elektronik sistemlerde bncu
Hella, klima ve motor sogutma konusunda

uzman Behr Hella Service, binek ve hafif
ticari araclar icin diyagnostik (anza tespit)
sistemler ureten Hella Gutmann Solutions,
fren balatalan ve bilesenleriyle de Hella Pagid Brake Systems markalan yer aldi.
intermobil, egitimin sektorel gelisimdeki
en onemli unsur olduguna inanan oncu sirketlerden biri olarak, etkinlik boyunca temsil
ettigi ve dagitimim yaptigi markalann hem
teorik hem de uygulamali egitimlerine yer
verdi ve en guncel teknolojiyi katilimcilarla
paylasti. ilk kez Automechanika Fuari'nda
lansmani yapilan intermobil'in yen! markasi
Hella Pagid Brake Systems, kalite ve guvenilirlikte sundugu avantajlarla, konusunda

uzman ustalardan bilytik ilgi gordu.
Etkinlik boyunca LED teknolojileri, fren,
klima ve anza tespit sistemlerine yonelik
turn egitimler Hella Teknik Servis Uzmani
George Halford ,intermobil Diyagnostik
Ekip Lideri Gokhan Yildiz ve intermobil
Behr Hella Service Satis MiJduru Halil Eralp
tarafindan verildi. Egitim boyunca ustalarm bakim ve tamir sirasmda yasadiklari
sikmtilara deginildi ve ustalardan gelen
turn sorular yamtlandi. Etkinlik suresince
toplam 350 kisi "Egitimli Servis" sertif ikasi almaya hak kazanarak bu seneki egitimi
tamamladi.
intermobil Otomotiv Mumessillik ve
Ticaret A.S. Genel Muduru Rifat Perahya
gerceklestirdikleri etkinlikle ilgili sunlari
soyledi: "intermobil, uzun yillara dayanan
bilgi birikimi ve tecrubesiyle arac parkmin
gelisimini ve yenileme pazannin ihtiyaclarini daima yakmdan takip etmektedir. Otomotiv sektorunde giinden giine teknoloji
gelismekte ve buna paralel olarak servislerin ihtiyaclan da degismektedir. intermobil
olarak sanayideki ustalarimizm yogun bir
calisma programi takip ettiklerinin bilincindeyiz. Bu nedenle onlarm is yogunlugunu goz o'nunde bulundurarak intermobil
Yolda Tmmizi sanayi sitelerinde konumlandmyoruz. Gecen sene Istanbul Kartal,
Bostanci, Maslak ve Bagcilar Gungoren
Oto Sanayi Sitelerinde baslattigimiz Road
Show etkinligimizi bu sene diger illerimizdeki sanayi sitelerine de tasidik. Cok olumlu geri donusler aliyoruz ve amacimiz bu
etkinligi diger illerde de gerceklestirerek
daha fazla kisinin egitim almasmi ve son
teknolojiden haberdar olmasmi saglamak."

