SeTKání EMIL FREY SELECT speciál

Červenobílé partnerství

Značka Emil Frey Select a legendární fotbalový klub SK Slavia Praha uzavřely dohodu
o spolupráci. Vkladem firmy Emil Frey je zapůjčení 23 vozů z programu Emil Frey Select, které
bude mít SK Slavia Praha k užívání. Slavný klub vstupuje do partnerství s nabídkou zajištění
marketingové podpory a přiblížení programu Emil Frey Select statisícům fotbalových fanoušků.

Zdeněk Fořt, ředitel divize ojetých vozů Emil
Frey: „Po půl roce fungování programu Emil
Frey Select v Česku mohu s radostí
konstatovat, že vstup na tuzemský trh ojetých
vozů se povedl dle našeho očekávání. Úspěch
Emil Frey Select vychází z toho, že stále více
českých zákazníků hledá při koupi ojetého
automobilu seriózního a férového partnera,
který jim nabídne zcela transparentní přístup
a poskytne jim takové služby a kvalitativní
standardy, jež si nezadají s úrovní prodeje
nových osobních vozů. A to jsme stále jenom

na začátku. Jako nová značka na trhu ojetých
vozů se Emil Frey Select také intenzivně snaží
o zvýšení všeobecného povědomí o programu
a jeho produktech. V tomto směru je jednou
z jeho nejvýraznějších aktivit exkluzivní
automotive partnerství s fotbalovým klubem
SK Slavia Praha, jež bylo uzavřeno v červenci
2018. Díky obrovské fanouškovské základně
a popularitě fotbalu u nás, se znalost značky
Emil Frey Select mezi veřejností velmi rychle
rozšířila. Je to logicky nutný předpoklad
k tomu, aby se Emil Frey Select stal záhy
přirozenou první volbou každého, kdo uvažuje
o výhodné koupi kvalitního ojetého vozu bez
rizika a zejména s přístupem, který v Česku
nemá svou úrovní a dodržovanými standardy
obdoby.“
Ve prospěch partnerství s fotbalovým
klubem SK Slavia Praha hovoří jeho 120letá
historie, tradice a zejména obrovská
fanouškovská základna.
Emil Frey Select poskytl Slavii Praha 23 vozů
různých značek. V této flotile jsou nejčastěji

zastoupené vozy Peugeot, Citroën, DS
Automobiles a Subaru, tedy klíčové značky
patřící do portfolia dovážených značek skupiny
Emil Frey v ČR. Uživateli oficiálních
automobilů, opatřených logem Emil Frey
Select a příznačnou slavistickou hvězdou, jsou
zejména manažeři, trenéři, skauti, kustodi
a vybraní hráči týmu Slavia Praha.

NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR AUTOMOBILŮ V EVROPĚ
Švýcarská rodinná firma působí v automobilovém světě už od roku 1924. Od skromných začátků, kdy se úspěšný
motocyklový závodník Emil Frey na trhu postupně etabloval, firma za téměř sto let existence postupně rozšířila svou
působnost do celé Evropy. Nyní prodává vozy takřka dvaceti automobilových značek. Některé z nich i v České republice,
kde v roce 1992 zahájila své obchodní aktivity. Od 1. července 2016 radikálně změnila svoji pozici v rámci evropského
automobilového trhu, když podepsala kupní smlouvu se skupinou PSA a stala se 100% vlastníkem poboček Peugeot
a Citroën v pěti evropských zemích, včetně České republiky. Dnes je skupina Emil Frey největším distributorem
automobilů v Evropě. Novým programem pro ojeté vozy Emil Frey Select, který tato skupina na jaře 2018 spustila,
hodlá ještě dále posílit obchodní význam a ziskovost firmy. Jde jí v duchu kréda zakladatele firmy o to, nastavit
vybudováním spolehlivého systému prodeje ojetých vozů i v tomto segmentu laťku tak vysoko, aby v něm obstáli jen ti,
kteří podobně jako EF Select zaručí klientům, že za své peníze dostávají ojetý vůz i služby odpovídající hodnoty.

