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HET EERSTE BELGISCHE NETWERK VAN
ZELFSTANDIGE GARAGEHOUDERS
BLIJFT SCOREN
Maar liefst twee Federauto Awards, een tv-campagne op
alle regionale zenders van het land en de symbolische
kaap van de 123ste garage die toetreedt tot het netwerk:
1,2,3 AutoService eist luid en duidelijk zijn positie op als
1ste zelfstandige netwerk en … maakt zijn naam als
onruststoker van de autosector waar!

1,2,3 AutoService: zoals een merkgarage, maar dan
zonder ballast!
“Een 1,2,3 AutoService-garage openen is eigenlijk heel
eenvoudig: u neemt de garage van een groot automerk en
haalt alles weg wat niet absoluut noodzakelijk is.” De
volledig nieuwe reclamecampagne van 1,2,3 AutoService
licht zonder omwegen het concept toe: kwalitatief even
sterke prestaties, zonder franjes, zonder blabla en
bijgevolg zonder een aanslag te plegen op uw
portemonnee.
De televisiespot die eind mei op alle regionale zenders van
het land te zien zal zijn, trekt de kaart van de humor maar
toont ook de vastberadenheid en de grote ambities van
het netwerk.
“We weten dat deze campagne tandengeknars zal uitlokken bij het establishment van de
automobielsector. Maar onze leden, aan wie we de campagne in avant-première getoond
hebben tijdens een groot feest dat we voor hen georganiseerd hebben op Autotechnica, waren
alvast laaiend enthousiast. Ze herkennen zich erin en dat betekent veel voor ons”, aldus David
Colantonio, Concept Manager van 1,2,3 AutoService.
Bekijk de spot http://youtu.be/N8PqckJFJSo
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De 123ste garage treedt toe tot 1,2,3 AutoService
We zijn er, de symbolische kaap is gerond! Tijdens de laatste Autotechnica-beurs maakte een
voormalig verdeler van een groot automerk (ook dat is een symbool!) de overstap en trad toe
tot het 1ste netwerk van zelfstandige garagehouders van België en het Groothertogdom
Luxemburg.
“De spectaculaire groei van ons netwerk, dat voortaan ook de officiële steun geniet van de
Belgische Automobielfederatie omdat al onze leden erbij aangesloten zijn, is hét bewijs dat de
formule werkt”, stelt David Colantonio, Concept Manager van 1,2,3 AutoService. “En voor 2014
zijn we vast van plan ons doel van 150 vertrouwde garagisten te bereiken.”

Twee Federauto Awards!
Tijdens de uitreikingsceremonie voor de prijzen van Federauto, een instelling van de Belgische
Automobielfederatie, stonden twee managers van de onderneming het podium. Tom Van
Meenen, API Network and Concept Manager, om de prijs voor de Entreprise of the Year in
ontvangst te nemen en David Colantonio, Concept Manager van 1,2,3 AutoService, om zijn
tweede plaats voor de prijs van Young Manager van het Jaar te ontvangen.
Tom Van Meenen: “Twee keer in de prijzen
vallen en het podium mogen delen met twee
gevestigde waarden in de sector zoals
D’Ieteren en BMW, is een bijzonder
betekenisvolle beloning voor ons en voor alle
medewerkers van het bedrijf.”

Een goedkoper onderhoud, toch gewaarborgd door de constructeur.
Zowel voor herstelling als voor onderhoud gebruiken de 1,2,3 AutoService garagisten
onderdelen van origine kwaliteit of gelijkwaardige kwaliteit, de door de constructeurs
aanbevolen smeermiddelen, en ook de door het merk aangewezen methodes en
controlepunten.
De garantie van de constructeur blijft dus 100 % behouden bij 1,2,3 AutoService.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tom Van Meenen – API Network and Concept Manager
02 526 22 99
tom.vanmeenen@doyen-auto.com
David Colantonio – Garage Concept Manager
0492 72 57 08
david.colantonio@doyen-auto.com
Gilles Cogneau – Persverantwoordelijke / Communicatiebureau Coyote
02 420 47 57 – 0495 23 94 25
gc@coyote.be
Voor meer informatie: http://www.123autoservice.be

1,2,3 AutoService: een doeltreffend en veilig alternatief
1,2,3 AutoService kan rekenen op de logistieke ondersteuning van de API-groothandelaars in auto-onderdelen
en dus van Doyen Auto. Nabijheid, luisterbereidheid en kwaliteit zijn de waarden die de garagisten van het
netwerk in België en Luxemburg hoog in het vaandel dragen. Ze bieden u niet alleen het beste op technisch
niveau, maar ook gewaarborgde prestaties met duidelijke offertes en gedetailleerde facturen en een
natuurlijke feeling voor dienstverlening. Dit alles vlak bij u thuis, tegen de meest correcte prijs en mét de
glimlach.

Doyen Auto
Doyen Auto en zijn API-distributienetwerk bieden uw 1,2,3 AutoService-garagist logistieke steun. Met meer dan
100 000 referenties op voorraad in de magazijnen in Seneffe, Parijs, Toulouse, Lyon, ‘s Hertogenbosch en
Zwolle dekt Doyen Auto meer dan 97 % van het Europese wagenpark. 85 % van de door Doyen Auto geleverde
onderdelen zijn van originele kwaliteit.
Doyen Auto beschikt over een unieke logistieke expertise en een koopkracht die de eindklant de toegang
garanderen tot onderdelen van premium kwaliteit, tegen de beste prijs.
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