Kenneth Larsson Bil AB Sandviken är årets
Hyundai-återförsäljare
Under förra helgen kröntes årets Hyundai-återförsäljare. Vann gjorde Kenneth Larsson Bil AB i
Sandviken.
Det var under Hyundais stora återförsäljarkonferens som Kenneth Larsson från Sandviken fick ta
emot den prestigefyllda utmärkelsen ”Årets Hyundai-återförsäljare”. Kenneth Larsson Bil AB i
Sandviken valdes ut bland 55 andra återförsäljare, bland annat just för hans firma år på år
levererar fantastiska resultat. Juryns motivering:

”Årets Hyundai-återförsäljare 2013 har många strängar på sin lyra, en mångsysslare av rang. Han
har de senaste 15 åren sålt Hyundai och under de åren vuxit alldeles ofantligt. Såväl
försäljningsmässigt, organisatoriskt som lokalmässigt. Han har med hårda nypor och varma
smekningar lett sin fantastiska personal till att uppnå en kundnöjdhet och lojalitet av sällan skådat
mått och som resultat i en marknadsandel som minst sagt sticker ut.
Kort sagt; en återförsäljare med lönsamhet och kvalitet som levererar volym och hög
finansieringsgrad år efter år efter år efter år”
Thomas Holm är VD på Hyundai Bilar AB och gratulerar till vinsten:
-

Vi är riktigt stolta över alla våra återförsäljare, vi har de bästa i landet. Men för 2013 så är
det Kenneth Larsson Bil AB i Sandviken som med råge stuckit ut. Kenneth är en sann eldsjäl
och det känns väldigt roligt att kunna belöna hans firma med titeln Årets Hyundaiåterförsäljare.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lindham
PR- och informationschef Hyundai Bilar AB
Tfn: 070-688 50 31
Erik.lindham@hyundai.se

Hyundai Bilar AB, www.hyundai.se, bildades 1990. I Sverige har Hyundai idag 85 försäljningsställen och 111
serviceverkstäder landet runt.
Hyundai Motor Company startade sin verksamhet 1967 och är nu Koreas ledande biltillverkare med försäljning i
186 länder via 5 300 återförsäljare. 2013 såldes 4,7 miljoner Hyundaibilar världen över och Hyundai Motor
Company är världens fjärde största biltillverkare. Hyundai har idag 12 bilfabriker; tre i Korea, tre i Kina, Indien,
Turkiet, USA, Tjeckien, Ryssland och Brasilien.
Se även www.hyundai.se
Följ oss på www.facebook.com/hyundaisverige
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