
Profile Belux blikt tevreden terug op vier dagen
Autotechnica
AutoTechnica 2018, de grootste vakbeurs voor autoprofessionals in de
Benelux, sloot afgelopen woensdag de deuren. Van zondag 25 tot en met
woensdag 28 maart konden geïnteresseerden de nieuwste innovaties en meest
succesvolle producten van de automotive aftersales-industrie komen
ontdekken. Profile Belux stond in Brussels Expo naast ongeveer 400
fabrikanten en exposanten, waaronder de belangrijkste topmerken,
producenten en leveranciers. Vier volle dagen die voor Profile Belux alweer
voorbij zijn gevlogen en waarop het beursteam bestaande uit Maarten
Lambregts, Jean-Louis Weemaes en Dirk Lambrechts alvast tevreden kunnen
terugblikken. Zij danken ook alle medewerkers, klanten en leveranciers die op
hun stand zijn langsgekomen.
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Groei van het Profile-netwerk
Objectief voor Profile om aanwezig te zijn op AutoTechnica 2018 was om meer
merkbekendheid te creëren en Profile op de markt te zetten als one stop
shoppingpunt voor banden én multimerkenonderhoud, en op die manier de
uitbouw van het Profilenetwerk extra kracht bij te zetten. Voor Profile was deze
beurs een ideale gelegenheid om potentiële ondernemers ervan te overtuigen
om in te stappen in dit groeiend netwerk en hen warm te maken voor deze
succesvolle formule voor zelfstandige ondernemers binnen een sterke groep.
Bij de verdere groei van het netwerk streeft Profile naar een gezonde balans
tussen een goede landelijke dekking en een voldoende groot lokaal
werkingsgebied. De groeidoelstellingen voor de komende jaren zijn alvast
gezet: tegen 2020 wil Profile in ons land graag over 150 vestigingen
beschikken, zodat elke Belg op maximaal een kwartiertje rijden van de
dichtstbijzijnde Profile-garage woont.

Profile ziet toekomst in banden en onderhoud
voor particulieren en bedrijven
Met de nieuwe one stop shops, waar je terecht kan voor banden én voor een
onderhoud, profileert Profile zich als banden- en onderhoudsspecialist als
volwaardig en goedkoper alternatief voor de klassieke merkgarage,
aangevuld met een aantal concurrentiële voordelen: Profile werkt met dezelfde
normen en kwaliteitsonderdelen als de officiële dealers, met behoud van de
constructeursgarantie, maar is gemiddeld 15 à 20% goedkoper. Profile biedt
net als bij de merkgarages ook een pick-up en delivery service of
vervangwagen aan en bij wie dat wil wordt de wagen zowel vanbinnen als
vanbuiten gereinigd. Begin dit jaar openden nog 4 van deze vestigingen en
tegen eind dit jaar wil Profile beschikken over een netwerk van 20
onderhoudsvestigingen.

Geïnteresseerden uit diverse regio’s in België kunnen zich aanmelden bij
Maarten Lambregts, Network Manager
maarten.lambregts@profile.be +32 476 43 16 67.
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