Aniversare Bestautovest.ro : 10 ani de activitate , 10 ani
de provocari
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Comunicat tip General in Auto

Bestautovest .ro aniverseaza 10 ani de la inceputul activitatii , 10 ani de
realizari , provocari , de experienta acumulata , 10 ani de relatii interumane
create in cadrul echipei si cu colaboratorii nostrii…

Bestautovest.ro - 10 Ani !

Au fost 10 ani frumosi in care am facut zilnic ceva
drag sufletului.
Silvian Nanea
In ianuarie 2013 am implinit 10 ani de la demararea activitatii , A fost un proiect
ambitios care la inceput era doar un vis frumos . Cu pasiune , munca si perseverenta ,
ne-am dezvolatat si consolidat in fiecare zi . Sun Tzu spunea, ca "daca iti place ceea
ce faci atunci cand muncesti, nu vei simti niciodata ca muncesti". Consideram ca au
fost 10 ani frumosi in care am facut zilnic ceva drag sufletului. Acum , putem spune in
acest moment aniversar , ca suntem un important distribuitor de accesorii auto si
piese auto iar prin intemediului magazinului nostru online www. bestautovest.ro am
ajuns in topul magazinelor de comert online din domeniul auto , fiind in topul
preferintelor romanilor care achizitioneaza accesorii si piese auto online .

Ce am facut in acesti ani ?
Am inceput in 2003 comercializand in sistem en-gross accesorii auto si piese auto
Dacia in vestul tarii in judetele Arad, Timis, Bihor , Satu Mare , Maramures, Hunedoara
, treptat in anii urmatorii ajungand sa acoperim 80-90 % din teritoriul tarii . Un alt pas
importat in dezvoltarea nostra a fost inaugurarea platformei online in septembrie
2008 . Platforma online la care au acces atat colaboratorii in sistem en-gross cat si
orice persoana fizica din Romania si nu numai . Acest pas ne-a facut mai atenti spre
satisfacerea nevoilor colaboratorilor nostri atat firme de profil , cat mai ales
persoanele fizice.
Ce oferim partenerilor nostri ?
Oferim clientilor nostri din stoc o gama foarte diversificata de accesorii auto , piese
auto pentru toate modelele Dacia , Piese auto pentru Daewoo , piese pentru tractoare
UTB , piese si accesorii pentru remorci , uleiuri auto, covorase auto , anvelope auto si
produse pentru vopsitorie auto .
Din Septembrie 2012 , am adaugat in oferta nostra Piese Auto Skoda pentru toate
modelele Fabia , Octavia , Roomster , Superb , Yeti … zilnic adaugam noi produse …
Si dezvoltarea continua !
Pentru 2013 vizam completarea gamei pentru autoturismele Skoda si largirea gamei
pieselor auto pentru autoturismele Volkswagen , Audi si Seat .
Despre Bestautovest
Bestautovest.ro va ofera o gama variata de piese si accesorii auto la cele mai mici
preturi de pe piata online si offline.In cei peste 10 ani de activitate a evoluat treptat
fiind in prezent importator direct la un mare numar de producatori renumiti la nivel
mondial in domeniul auto . Preturile accesibile , gama variata de produse aflate in stoc
, posibilitatea de returnare produselor sunt doar cateva din avatajele de care se
bucura numarul mare de clienti.
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