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BestDrive väljer Melicon 

I sin strävan för ännu högre säkerhet och effektivitet för både medarbetare och kunder väljer 
BestDrive, en del av Continental, att arbeta tillsammans med Melicon.  
 
Alla som någon gång har kastat sig iväg för att byta däck på sin bil vet hur frustrerande det kan vara att mötas 

av stressad personal i en smutsig och bullrig miljö. Just kundbemötandet och servicegraden är därför 

prioriterade områden för BestDrive som bedriver verksamhet inom däck- och bilservice för både lätta och 

tunga fordon. Nu görs en stor satsning tillsammans med Melicon för att ytterligare höja nivån på arbetsmiljö, 

säkerhet, kvalitet och servicegrad för både kunder och anställda.  

BestDrive och Melicon tar premiumkänslan till nästa nivå i däckbranschen  

Det skall inte bara kännas att man anlitar en premiumleverantör, det skall även märkas i allt från 

kundbemötande, effektivitet och säkerhet både för kund och anställd. Det är just i den inställningen som 

BestDrive och Melicon möts i en gemensam syn runt kvalitet, service och professionalitet. 

-Vi mycket glada att BestDrive valt Melicon som partner i sitt kontinuerliga arbete runt att ta BestDrives 

verkstäder till en ny nivå av premiumkänsla. Detta bevisar också att vår affärsidé att väva ihop effektivitet, 

säkerhet och kundnöjdhet får ytterligare en bekräftelse. Vi tar oss an uppgifter med stor respekt och glädje 

säger Christian Schell, VD Melicon AB.   

-Denna satsning BestDrive gör tillsammans med Melicon ser vi ligger helt i linje med vår vision om att vara den 

ledande däckkedjan i Sverige när det kommer till kvalitet, service och professionalism, säger Annika Bergquist, 

VD BestDrive Sverige AB. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Christian Schell, VD MELICON AB Annika Bergqvist, VD BestDrive Sverige AB  

Tel: +46 730 51 19 00  Tel: +46 31 775 80 02 

christian.schell@melicon.se            annika.bergqvist@conti.se       

 

Om BestDrive Sverige AB 

BestDrive är ett globalt verkstadsnätverk och ingår i det tyska företaget Continental som är en världsledande 

komponentleverantör till fordonsindustrin. Företaget säljer och marknadsför flera globalt starka varumärken 

inom bl.a. däck, bromssystem och fordonselektronik. Den svenska verksamheten består av ett 30-tal  

däckverkstäder runtom i Sverige. 

Om Melicon AB  

Melicon är ett företag med säte i Göteborg. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra 

och effektiva processer till gagn både för individ samt organisation. Dynamisk riskreducering är ett ledord som 

betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat.  Detta genom att 

skapa säkra, effektiva och attraktiva arbetsplatser men nöjda medarbetare och kunder.    

 


