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TÝM SUBARU

Smluvních partnerů Subaru ČR
jsme se zeptali: Jaké novinky jste
přes léto připravili pro své klienty?

AUTWEC s. r. o.

M. LIŠKA s. r. o.

Po prázdninové přestávce letošního podivného léta jsme o víkendu 9. a 10. září vystavovali naše vozy na Květinovém autosalonu na státním zámku Kozel ve Šáhlavech u Plzně. V nádherných prostorách jízdárny a nádvoří jsme měli celkem 6 vozů, včetně Outbacka 07. Tři vystavované vozy jsme měli profesionálně
nazdobené živými květinami, z toho Outbacka 3R a Forestera
2,5XT jsme umístili do jízdárny a před její vchod Imprezu STi. Na
první pohled se zdálo, a řada návštěvníků o tom také hovořila, že
jsme díky obsazení strategických míst v prostoru zámku a dvěma
Subaru vlajkám se Subaru obsadili celý zámek, přestože tu byla
také konkurence, která vystavovala ještě dalších 5 značek.
Po celé dva dny výstavy běžel bohatý doprovodný program
a i počasí nám vyšlo. Na výstavu jsme pozvali všechny naše
zákazníky a obchodní partnery a každému jsme věnovali dvě
volné vstupenky. Návštěva na Kozlu byla 2150 platících, děti do
15 let se nepočítají. Škoda, že jsme ještě nemohli ukázat Tribecu.

V našem dealerství, jako v jednom z nejmladších, děláme vše pro
maximální důraz na veškeré aktivity, počínaje vystavením
našich vozů v obchodních centrech v Plzni, přes podílení se na
akci „Subaru týden“, kde v rámci této akce bylo u nás hned 8
předváděcích a 9 vystavených vozů, včetně tolik populárního
„speciálu“ STI. Zde jsme našim zákazníkům, ale i modelce Andree
Verešové umožnili svezení v prostředí, které dává vyniknout právě
jízdním schopnostem našich vozů, a to v okolí lesního restaurantu.
V oblasti aktivit spojených s automobilovými soutěžemi se
u nás pro tento rok zrodilo závodní auto Subaru Impreza WRX STI
05 skupiny N pro jezdce Daniela Běhálka a zajímavé výsledky na
sebe nenechávají dlouho čekat. Další dva vozy Subaru Impreza
WRX STI Spec C 06 si od nás také odvezli známí automobiloví
jezdci Ludvík Otto a Martin Dlouhý, věříme tedy, že po přestavění
těchto vozů na závodní speciály o nich bude hodně slyšet
a značce Subaru to v ČR jen prospěje.

Útušická 3, 301 00 Plzeň, tel.: 377 473 935, autwec@iol.cz

Skladová 7, 326 00 Plzeň-Slovany, tel.: 377 452 083, prodej@ntsplzen.cz

SUBI STYL s. r. o.
Jelikož se letošní léto zařadilo mezi ta klidnější, rozhodli jsme se, že ušetřený čas
využijeme ve prospěch zvýšení image showroomu a zlepšení kvality služeb pro
naše zákazníky. Showroom jsme nově vymalovali a na stěnu umístili nové 3D logo
v konstrukci vlastního návrhu a výroby. Součástí nové dekorace autosalonu je
i plocha pro projekci reklamních klipů. Následovala přestavba dispozičního řešení
a doplnění nábytku v sekci pro příjem vozidel do servisu a v oddělení náhradních
dílů. Poslední rok byl pro Subaru velice úspěšný, zákazníků přibývá, a proto jsme
se rovněž rozhodli posílit kapacity servisu vybavením o další zvedák a obouvací
a vyvažovací zařízení pro pneuservis.
Grmelova 2069/9, Ostrava-Mariánské Hory, tel. 596 616 940, subaru@pkt.cz
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BALKAR, s. r. o.
Subaru ČR i nadále roste! Posledním otevřeným autorizovaným dealerstvím je Balkar s. r. o.
v Českých Budějovicích. Jihočeští zájemci o Subaru se v druhé polovině prázdnin dočkali
a mohou si jít vybrat nový vůz do Novohradské ulice. Otevírací doba je ve všední den od 8.30
do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00. Vedle prodeje nových vozů funguje u tohoto partnera
i servis. Balkar s. r. o. jistě v nejbližší době připraví pro zákazníky zajímavé doprovodné akce.
Novohradská 1043, 370 08 České Budějovice, tel.: 387 240 727, balkar@balkar.cz

AUTO SAK
Uplynulé období probíhalo zejména se zaměřením na výstavní
a předváděcí akce Subaru. Prezentace s hosteskou, velké
množství rozdaného propagačního materiálu a předváděcí jízdy
probíhaly v Makru Velká Bystřice u Olomouce po celou dobu
trvání akce. Další výstava s víkendovými předváděcími jízdami
probíhala také před Olympia centrem Olomouc.
Šumperská 236, Šumperk – Rapotín, tel.: 583 219 296, kundrat@subaru.cz

EMIL FREY ČR, s. r. o.
Na jaře se Emil Frey s. r. o. zúčastnila výstavy Lodě a karavany a v dubnu ve Stodůlkách proběhl den otevřených
dveří. V sobotu 13. května 2006 byl Autosalon Emil Frey
v Praze-Stodůlkách tradiční základnou už 7. ročníku mototuristické soutěže SUBARU SPRINT 2006, která jako vždy
přinesla účastníkům pohodovou zábavu za volanty
i v kabinách vozů SUBARU. V srpnu si tým ze Stodůlek
společně s klienty a spolupracovníky užil Slapské regaty
a prakticky každý měsíc organizujeme další akce, propagující kvalitu našich vozů a stmelující rodinu Subaru.
Pekařská 5/638, 155 00 Praha 5, tel.: 255 720 111, info@emilfrey.cz

AUTO VYSOČINY

DANCARS CZ s. r. o.
Teplé měsíce jsme trávili aktivně a absolvovali jsme několik akcí:
Autosalon Ostrava, Autosalon Opava, Subaru Festival Opava, Barum
Rallye Zlín, Tesco Opava, Tuning Show Kopřivnice. Mimo to jsme byli
v průběhu léta slyšet v minimálně šesti kampaních na různých
rádiích v regionu s kampaní na podporu výprodeje MR2006. Do
konce roku bychom rádi uskutečnili dvě velké akce pro Subaristy:
1) 6 hodin se Subaru na Polygonu Tatry Kopřivnice ve spolupráci
s Ostraváky a 2) Oslavu 10 let našeho působení v síti Subaru.
Krnovská 82, 746 01 Opava, tel.: 553 719 296, info@subaru-opava.cz

Auto Vysočiny v polovině září odprezentovalo celou
modelovou řadu před 7000 návštěvníky XVII. Horáckého
leteckého dne v Jihlavě. Tradičně je expozice regionálního dealera Subaru jedním z nejnavštěvovanějších
lákadel akce. Společné kořeny automobilů Subaru s produkcí letadel mateřského závodu sice zůstávají skryty,
ale každý letecký fanda dobře ví, jakou váhu mají v jejich
odvětví motory s protiběžnými písty. Tady nachází řidiči
s letci společnou notu.

Chlumova 1, 586 01 Jihlava, tel.: 567 322 536, info@subaruvysociny.cz

13

