إيفيكو وموزعها أوماترا يفتتحان مركزا جديدا للصيانة في بيروت
افتتحت أوماترا ،موزع إيفيكو في لبنان ،فرعها الثالث في البالد ،والذي يضم مركز خدمة جديدا تماما في منطقة الدورة ،ويقدم تشكيلة
المنتجات الكاملة ،بما فيها الشاحنات الثقيلة والمتوسطة ،فضال عن الكبائن بشاسيه خفيف والمركبات الفان.
بيروت 3 ،أكتوبر/تشرين األول 2019
تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،أقامت إيفيكو ووكيلها أوماترا فعالية حافلة بمناسبة افتتاح المقر الجديد في العاصمة
مدعو ،وضم ممثلين عن الحكومة والسلطات المحلية وكبار رجال األعمال والصحافة
اللبنانية بيروت ،وذلك بمشاركة لفيف من الضيوف فاق 200
ّ
الوطنية.
وشهد المقر الجديد عرض التشكيلة الكاملة لمنتجات إيفيكو والتي تضمنت شاحنتين  Trakkerثقيلتين  4×6وثالثة  ،4×8وشاحنتين
 ،Eurocargoومركبة فان  ،Daily Vanوكابينة  ،Daily Cabوشاحنة  ،Astra HD9 8×4وثالث مركبات  Dailyمجهزة كعربات
طعام.

وبهذه المناسبة ،علّق نقوال تويني ،مالك أوماترا ورئيسها ،بقوله" :لماذا استثمرنا في فترة سادها الركود االقتصادي واالضطراب السياسي
في العالم العربي بأسره؟ ولماذا استثمرنا اآلن في لبنان؟ أوال :ألن لدينا ثقة كبيرة في قدرة بلدنا وشعبنا على التغلب على جميع الصعوبات
االقتصادية الحالية .ثانيا :لدينا ثقة عظيمة في التصميم الهندسي غير العادي الذي تستند إليه الشاحنات إيفيكو .فنحن نؤمن بأن االستثمار والنفقات
الرأسمالية سيتواصالن في الشاحنات والنقل ،اللذين يتبوآن صميم النشاط االقتصادي اإلنتاجي .ونؤمن بأن بلدنا قادر على أن يكون منصة قوية
للتكنولوجيا المتطورة ،وقادر على المشاركة المثمرة فيما يسمى الموجة الثالثة من اقتصاد االبتكار ،وهو االقتصاد القائم على المعرفة والمبني
على العقل البشري باعتباره أصال من األصول".

وأضاف فابيو دي سيرافيني ،مدير أعمال إيفيكو لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط ،بقوله" :عملنا خالل العامين الماضيين مع شريكنا المحلي
أوماترا لتعزيز مفهوم عالمة إيفيكو التجارية في لبنان .وعلى وجه التحديد ،وضعنا سويا خطة للتوسع في أعمال الفئة الثقيلة ،وذلك بهدف
التميز عن منافسينا بتقديم أدوات جديدة وخدمة هي األفضل في فئتها فيما بعد البيع .ويأتي هذا الفرع الجديد المقام على أحدث طراز الذي نفتتحه
اليوم تتويجا لخطة التوسع المذكورة ،وهو ما سيم ّكن عمالءنا من التمتع بمعايير خدمة إيفيكو على مستويات التميز المطلق في لبنان".
جدير بالذكر أن أوماترا حققت وجودا قويا على الساحة اللبنانية ،حيث تروج مركبات إيفيكو التجارية وتساهم في اقتصاد لبنان وأمنه وبنيته
التحتية .وتزود الشركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بمعدات مكافحة الحريق ،ومركبات مراقبة الحدود المتخصصة ،وعربات
اإلسعاف ،وخالطات الخرسانة ،ومركبات نقل وتوزيع األغذية ،وغيرها الكثير.

إيفيكو شركة رائدة في مجال تصنيع الشاحنات وتقدم لعمالئها في الشرق األوسط تشكيلة كاملة من المركبات المجهزة للسير على الطرق الوعرة
والممهدة ،فضال عن الحلول المصممة خصيصا .وقد أثبتت الشركة قدرتها على اتباع نهج جريء في التغيير على مر السنين .ويتناسب الفرع
الذي جرى تدشينه اليوم في لبنان مع رسالة العالمة التجارية كالعب رئيسي في األسواق الدولية ينصبّ تركيزه على قيمه األساسية :التكنولوجيا
وإجمالي تكلفة الملكية واالستدامة وشراكة األعمال.

 تهدف أوماترا وإيفيكو إلى مساعدة العمالء على االستفادة من ملكية مركباتهم مع،بافتتاح المقر الجديد المقام على أحدث طراز في بيروت
 وتتقاسم كلتا الشركتين التزاما طويل.حماية أصولهم الرأسمالية من خالل خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار المبتكرة بتق ديم أفضل دعم في فئته
.األمد تجاه البيئة وتجاه تزويد العمالء بأفضل قيمة الستثمارهم ومنتجات عالية الجودة تلبي توقعاتهم

IVECO
IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange
,(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO designs
manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, and
.vehicles for applications such as off-road missions

The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton
vehicle weight segment, the Eurocargo from 6 – 19 tons, the Trakker (dedicated to off-road
missions) and the Stralis, both over 16 tons. In addition, the IVECO Astra brand builds off-road
trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles. For further information about
IVECO: www.iveco.com
For further information about IVECO: www.iveco.com
For further information about CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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