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Υψηλής ποιότητας προϊόντα, σε υψηλής ποιότητας
συσκευασία

 Νέος σχεδιασμός στη συσκευασία ανταλλακτικών από την Bosch
 Η γκάμα της Bosch αποτελείται από 650.000 διαφορετικούς κωδικούς

ΕΑΝ

Τα προϊόντα της Bosch για τα συνεργεία αυτοκινήτων και τον έμπορο
πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε νέα, ελκυστική συσκευασία παγκοσμίως. Η νέα
συσκευασία σταδιακά θα αντικαταστήσει την παλιά στα ράφια των
καταστημάτων και στόχο έχει να κάνει τα προϊόντα Bosch άμεσα αναγνωρίσιμα
από τους οδηγούς αυτοκινήτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί είναι σίγουροι
ότι αγοράζουν υψηλής ποιότητας προϊόν, συνώνυμο με τη μάρκα Bosch. Τα
μπουζί και τα Super Pro Kit για τον έλεγχο των φρένων, θα είναι τα πρώτα
ανταλλακτικά που θα κυκλοφορήσουν σε νέα συσκευασία, η οποία θα φέρει
φωτογραφία του προϊόντος, κωδικό ΕΑΝ καθώς και πληροφορίες σχετικά με
τη χρήση του.

Το κυρίως χρώμα θα  είναι το μπλε, ενώ συσκευασία σε μαύρο ή γκρι χρώμα
θα χρησιμοποιείται σε προϊοντικές κατηγορίες που υπάρχει διαφοροποίηση
γκάμας, όπως για παράδειγμα στα μάκτρα. Πριν την κυκλοφορία της νέας
συσκευασίας, διεξήχθη από τη Bosch παγκόσμια έρευνα αγοράς με σκοπό
τον εντοπισμό των αναγκών του πελάτη όσον αφορά στο σχεδιασμό της. Η
νέα, σταθερή συσκευασία εγγυάται προστασία κατά τη μεταφορά και την
αποθήκευση. Για την επιλογή του υλικού και το σχεδιασμό, η Bosch τήρησε
υψηλές προδιαγραφές με στόχο το σεβασμό στο περιβάλλον.

Η Bosch στον τομέα Automotive Aftermarket, χάρη σε 17.000 συνεργάτες σε
150 χώρες και με ένα ανεπτυγμένο δίκτυο διακίνησης παγκοσμίως, εγγυάται
ότι περίπου 650.000 ανταλλακτικά αυτοκινήτου φτάνουν στον πελάτη γρήγορα
και έγκαιρα. Η Bosch, με προϊόντα πρώτου εξοπλισμού και aftermarket,
παρέχει ανταλλακτικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό συνεργείου για

επιβατηγά αυτοκίνητα και βιομηχανικά οχήματα.

Ιανουάριος 2014



Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και
υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία το οικονομικό έτος 2013 είχε
πωλήσεις της τάξης των 46,4 δις ευρώ και απασχολούσε περίπου 281.000 υπαλλήλους
(Σημείωση: Εξαιτίας αλλαγών στις νομοθετικές ρυθμίσεις τα οικονομικά στοιχεία του 2013
δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με εκείνα που είχαν δημοσιευτεί το 2012).
Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Τεχνολογίας
Οχημάτων, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και
Τεχνολογίας Κτηρίων.
Τον Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι περίπου 360 θυγατρικές
επιχειρήσεις σε 50 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία πωλήσεων,
τότε η Bosch εκπροσωπείται σε 150 χώρες. Η παγκόσμια ανάπτυξη, η παραγωγή και το δίκτυο
πωλήσεων είναι η προϋπόθεση για μεγαλύτερη εξέλιξη. Η Bosch επένδυσε το 2013 περίπου
4,8 δις ευρώ για την έρευνα και την ανάπτυξη και πραγματοποίησε πάνω από 5.000 εγγραφές
πατεντών παγκοσμίως. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί
για να ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς.
Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1886 στη Στουτγάρδη από τον Robert Bosch (1861-1942) με την
ονομασία “Εργαστήριο Μηχανικής Ακριβείας και Ηλεκτρικής Μηχανολογίας”.
Η ειδική ιδιοκτησιακή δομή του Ομίλου Bosch εγγυάται την επιχειρησιακή του ελευθερία. Έτσι
η εταιρεία κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πραγματοποιεί εκ των προτέρων
σημαντικές επενδύσεις οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον της. Το 92% των μετοχών της Robert
Bosch GmbH ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα Robert Bosch Stiftung. Οι επιχειρηματικές
λειτουργίες της εταιρείας γίνονται από την Robert Bosch Industrietreuhand KG. Οι υπόλοιπες
μετοχές ανήκουν στην οικογένεια Bosch και στη Robert Bosch GmbH.

Η Robert Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα από το
1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913, και απασχολεί σήμερα
προσωπικό 66  ατόμων. Σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία οι συνολικές πωλήσεις
της για το 2013 ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται στους τομείς των
Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Εργαλείων, Συστημάτων Θέρμανσης, Συστημάτων
Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα
προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Στη Robert Bosch Ελλάδας υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της Αλβανίας και της
Μάλτας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.bosch.com και www.bosch-press.com

http://twitter.com/BoschPresse
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