…rozumieme pneumatikám
Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: arspneu@arspneu.sk, www.arspneu.sk

tel: 048 /470 03 16
bystrica@arspneu.sk

Banská Bystrica, 27.11.2020
Vážený zákazník,

s potešením oznamujeme, že naša spoločnosť sa stala úplnou súčasťou Bridgestone Retail ako jediného
akcionára spoločnosti A.R.S. spol. s r.o. Naše strategické partnerstvo začalo v roku 2015, keď spoločnosť
Bridgestone získala väčšinu akcií a my sme sa pripojili k jej maloobchodnej sieti.
Vďaka našim hlbokým znalostiam miestneho trhu budeme efektívne podporovať spoločnosť Bridgestone pri
implementácii jej stratégie zameranej na tri piliere: prémiové pneumatiky, dôveryhodné riešenia mobility a
maloobchodné siete zamerané na zákazníka. V nadväznosti na túto stratégiu je teraz A.R.S. riadnym členom
maloobchodnej siete Bridgestone v Európe, ktorá pozostáva z viac ako 3 700 servisných miest.
Aktuálna zmena nemá priamy vplyv na podmienky našej prebiehajúcej spolupráce. Štruktúra spoločnosti,
miesta v ktorých pôsobíme a rozsah našich aktivít zostávajú nezmenené. Naďalej vám budeme poskytovať
najlepšiu kvalitu služieb, protektorovací program Bandag a portfólio produktov viacerých značiek vo všetkých
cenových segmentoch.
Veríme, že vďaka pevnejšiemu partnerstvu s poprednou svetovou spoločnosťou a dôslednému riadeniu
dokážeme lepšie splniť vaše očakávania a ponúknuť nové inovatívne riešenia mobility. Náš tím profesionálov je
vám kedykoľvek k dispozícii a je pripravený vyriešiť vaše potreby a priania.
Ešte raz vám ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s podporou nášho silného
partnera.
S pozdravom
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