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ZF Workshop Tour 2021 zavítá do Česka a na 

Slovensko! 
 

• Společnost ZF Aftermarket, vlastník značek LEMFÖRDER, SACHS 

a TRW, míří do České republiky a na Slovensko v rámci kampaně 

ZF Workshop Tour 2021 

• Během několika příštích týdnů navštíví zástupci společnosti ZF 

Aftermarket nezávislé autoservisy a distributory náhradních dílů 

• V rámci kampaně připravil tým ZF Aftermarket pro účastníky 

školicí materiály, atraktivní akce a ceny 

 

Navštívit 150 dílen, ujet více než 1 000 kilometrů a to vše během 

jednoho měsíce - takový je plán kampaně "ZF Workshop Tour 2021" 

pro nadcházející týdny. Zástupci ZF Aftermarket navštíví nezávislé 

autoservisy v České republice a na Slovensku. Během návštěv budou 

předávat znalosti o produktech z portfolia ZF Aftermarket a odmění 

ty autoservisy, které při své práci aktivně používají náhradní díly 

značek LEMFÖRDER, SACHS a TRW. 

 

Od velkých měst až po malá městečka a vesnice - zástupci ZF Aftermarket 

navštíví servisy ve všech koutech České a Slovenské republiky. Cílem 

kampaně ZF Workshop Tour je oslovit co nejširší skupinu našich 

zákazníků, poznat je osobně a mít možnost ocenit ty nejlepší. Je důležité 

si uvědomit, že výběr náhradních dílů používaných při opravách vozidel 

má přímý vliv na bezpečnost cestujících a spolehlivost vozidla na silnici - 

s ohledem na to chce společnost ZF Aftermarket oslovit ty 

automechaniky, kteří jejím výrobkům důvěřují a doporučují je svým 

zákazníkům. 

 

„Vysoká kvalita výrobků LEMFÖRDER, SACHS a TRW je výsledkem 

dlouholeté úzké spolupráce s předními výrobci automobilů, kteří používají 

komponenty ZF. Zaručuje to také spokojenost zákazníků nezávislých 

autoservisů. Profesionálové v oboru autoopravárenství se těší u svých 

zákazníků velké důvěře, a proto jsou pro nás doporučení a pozitivní 

názory automechaniků v souvislosti s našimi díly tak důležité.” – 

zdůrazňuje Peter Rothenhöfer, obchodní ředitel ZF Aftermarket pro 

region Polsko/Česká republika/Slovensko. 
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Co jsme připravili pro nezávislé autoservisy v rámci ZF Workshop 

Tour 2021? 

 

Specialisté firmy ZF Aftermarket budou během návštěv autodílen 

zjišťovat, jakou podporu očekávají automechanici při své každodenní 

práci, a poskytnou jim také kvalitní školicí materiály. Autoservisy, které 

během dvou týdnů před návštěvou prodají výrobky LEMFÖRDER, SACHS 

a TRW v hodnotě alespoň 200 €, budou odměněny profesionální pracovní 

kombinézou. 

 

Současně s Workshop Tour 2021 bude probíhat propagační akce 

společnosti ZF Aftermarket, v rámci které získají atraktivní ceny 

nejaktivnější dílny, pokud jde o nákup dílů ze sortimentu ZF Aftermarket! 

Prvních 200 autoservisů, které prokáží nákup výrobků LEMFÖRDER, 

SACHS a TRW v hodnotě. min. 1 500 € od vybraného distributora, 

obdrží vysoce kvalitní bezdrátový reproduktor značky JBL - ideální 

pomůcku pro každou dílnu.  
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Akce bude probíhat po celý říjen 2021 nebo do vyprodání zásob.. 

Propagační kampaně vedené ve spolupráci s autorizovanými distributory 

značek jsou určeny automechanikům opravujícím osobní a nákladní 

automobily, kteří ve svých autodílnách používají originální díly značek z 

portfolia ZF Aftermarket: LEMFÖRDER, SACHS a TRW.  

 

Obrázky: ZF Aftermarket  

 

Kontaktní osoby pro zástupce tisku:  

Joanna Chodkowska 
Marketing & Communication Specialist 
ZF Aftermarket 
Tel.: +48 723 730 010 
E-mail: joanna.chodkowska@zf.com 
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ZF Friedrichshafen AG  

 

Skupina ZF je světovým lídrem v oblasti přenosu pohonu a odpružení a technologií aktivní 

a pasivní bezpečnosti. Společnost má 149 000 zaměstnanců na přibližně 230 místech v 

téměř 40 zemích světa. V roce 2018 dosáhla společnost ZF tržeb ve výši 36,9 miliardy 

eur. Společnost ZF je jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu na světě. 

 

Společnost ZF umožňuje vozidlům vidět, myslet a jednat. Společnost každoročně 

investuje více než šest procent svých tržeb do výzkumu a vývoje, zejména na vývoj 

účinných a elektrických hnacích ústrojí a na technologie, které zabraňují nehodám. 

Společnost ZF díky svému komplexnímu portfoliu zlepšuje mobilitu a služby v oblasti 

osobních i nákladních vozidel a také pro průmyslová řešení. 

 

Divize Aftermarket společnosti ZF Friedrichshafen AG zaručuje výkonnost a efektivitu 

vozidel po celou dobu jejich životnosti díky integrovaným řešením a komplexní nabídce 

produktů ZF. Kombinace zavedených značek, digitálních inovací, personalizovaných 

produktů a služeb a celosvětové servisní sítě učinila ze společnosti ZF ceněného partnera 

a dvojku na světovém trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl. 

 

Další tiskové zprávy a fotografie naleznete na adrese: www.zf.com/press 

 

 

 

http://www.zf.com/

