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Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor fördelat på fyra affärsområden; 
FTZ, Inter-Team, MECA/Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen grossistverksamhet, fler än 
460 butiker och över 3400 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett 
och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. 
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FTZ utsedd till årets leverantör under Auto 
Awards 2019 i Danmark 
Mekonomen Groups danska dotterbolag FTZ prisades som årets leverantör i 
Danmark under branscheventet Auto Awards 2019. FTZ vann dessutom 
ytterligare två priser genom sitt verkstadskoncept AutoMester; årets 
verkstadskedja och årets tilltag. Totalt delades priser ut i 24 kategorier. 

Den marknadsledande bildelsdistributören FTZ med grossistverksamhet och fem 
verkstad kedjor i Danmark tog hem tre priser under Auto Awards 2019;  

• Årets leverantör: FTZ sticker ut med sin satsning på 
kompetensutveckling för kunderna inom ramen för sin utbildningsakademi. 

• Årets verkstadskedja: AutoMester - Danmarks största verkstadskedja 
med över 420 verkstäder i hela landet. 

• Årets tilltag: AutoMester E+ - FTZ:s spjutspetskoncept med hållbarhet 
som mervärde har ingått ett landstäckande samarbete med organisationen 
Plant et træ som innebär plantering av tusentals nya träd i Danmark. 

”Vi tillägnar naturligtvis priserna till alla våra duktiga anställda inom FTZ, alla som 
arbetar med och inom våra verkstadskedjor och till våra samarbetspartners för det 
arbete som sker ute på fältet varje dag. Att vi vinner är en bekräftelse på att vi satsar på 
rätt saker och att det vi gör räknas!”, säger Sven Kristensen, vd FTZ, en del av 
Mekonomen Group.  

”Stort grattis till alla medarbetare och ledare i FTZ! Det är positivt att bra initiativ 
uppmärksammas och lyfts fram i branschen. Vi är stolta över att ligga i framkant med 
FTZ i Danmark inom dessa områden. Med best practice mellan våra fyra affärsområden 
kommer vi att kunna utveckla vår koncern inom en rad områden framöver”, säger Pehr 
Oscarson, vd och Koncernchef Mekonomen Group. 

 

För ytterligare information kontakta gärna: 
 
Gabriella Granholm, kommunikationschef Mekonomen Group 
Telefon: +46 (0) 70 227 87 10, E-post: gabriella.granholm@mekonomengroup.com 
 

 


	FTZ utsedd till årets leverantör under Auto Awards 2019 i Danmark

