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AVESCO - jaunais oficiālais CATERPILLAR® pārstāvis Latvijā
Godājamie klienti, sadarbības partneri un draugi!
Mūsu strauji mainīgajā biznesa vidē mums ir jātur roka uz pulsa un vajadzības gadījumā izlēmīgi jāreaģē uz mainīgiem apstākļiem.
Kopš 1999. gada vienu no pasaulē vadošajiem industriālās tehnikas ražotājiem Caterpillar Inc. Latvijā pārstāvēja Witraktor SIA – Somijas
koncerna Wihuri Oy meitas uzņēmums. Wihuri Oy Technical Trade Somijā jau vairākus gadu desmitus ir pazīstams kā kvalificētu pakalpojumu
sniedzējs un drošs biznesa partneris. Lai turpinātu attīstīt savu uzņēmējdarbību, Wihuri Oy Technical Trade turpmāk visus savus pūliņus
koncentrēs uz darbību Somijā.
Caterpillar®, Metso un SITECH produktu pārstāvniecību Baltijas valstīs, ieskaitot visus tās ietvaros sniegtos pakalpojumus, ir
pārņēmis Avesco AG, iegādājoties no Wihuri Oy tā uzņēmumus Baltijas valstīs. Sākot ar 2016. gada 1. oktobri Avesco SIA ir Jūsu
jaunais, oficiālais Caterpillar® , Metso un SITECH pārstāvis – gan tehnikas tirdzniecības un nomas, gan rezerves daļu, gan servisa
pakalpojumu sniedzējs Latvijā.
Avesco AG ir Caterpillar® oficiālais pārstāvis Šveicē jau vairāk kā 85 gadus. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Langentālē. Uzņēmuma
īpašnieki un pārstāvniecības vadītāji Kristofs Ammans (Christoph Ammann) un Daniela Ešlimana-Šneidere (Aeschlimann-Schneider) pārstāv
attiecīgi 5. un 6. paaudzi ģimenē, kura visus šos gadus profesionāli vada uzņēmuma kolektīvu, saglabājot ģimenes tradīciju un vērtību
nepārtrauktību. Avesco AG Šveicē strādā aptuveni 600 darbinieku. Uzņēmumam ir raksturīgas senas tradīcijas un domāšana ilgtermiņā, stabila
izaugsme, kā arī entuziasms, radošs gars un spēcīgs, dinamisks iekšējais dzinējspēks, kas ir uzņēmuma veiksmīgās attīstības pamatā.
Mūsu klientu intereses un vajadzības ir mūsu prioritāte, un mūsu sadarbība balstās Uzticamībā un Neatkarībā. Ar Uzticamību šeit domājam
tādus jēdzienus, kā: pakalpojumu drošība, nepārtrauktība, profesionāla pieredze un ilgtermiņa saistības. Ar Neatkarību domājam: klienta
autonomiju un zināšanas, kuras līdz ar tehnikas progresu pastāvīgi paplašinās. Neatkarība šeit nozīmē arī servisa pakalpojumu un klientu
atbalsta izvirzīšanu kā prioritāti. Apvienojot vienā vārdā, viss augstāk minētais sniedz mūsu klientiem to, kas viņiem ir vissvarīgākais - Uzticību.
Avesco AG lepojas ar augsti profesionālo tirdzniecības, servisa un klientu atbalsta speciālistu komandu, kas strādā Caterpillar® pārstāvniecībā
Latvijā. Esam pārņēmuši visus līdzšinējos Witraktor SIA darbiniekus. Protams, ka visi Witraktor SIA noslēgtie klientu apkalpošanas, sadarbības
un atbalsta līgumi paliek spēkā ar līdzšinējiem nosacījumiem. Mūsu mērķis nākamajos gados ir paplašināt visu mūsu sniegto pakalpojumu
pieejamību un pilnveidot klientu apkalpošanu Latvijā - lai uzlabotu Jūsu Cat® tehnikas sniegumu, tā palīdzot Jums attīstīt Jūsu uzņēmējdarbību.
Volframs Zēnels (Wolfram Söhnel) būs atbildīgs par visām trim Baltijas valstīm un kopā ar Jāni Vīksnu vadīs mūsu darbu Avesco SIA, Latvijā.
Mēs, Avesco, pateicamies par Jūsu uzticēšanos pasaules vadošajām tehnoloģijām un apņemamies sniegt pakalpojumus pēc labākās
sirdsapziņas, liekot lietā gan savu ilgo Caterpillar® pārstāvniecības pieredzi, gan Šveices pulksteņa precizitāti!
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