
Mε ιδιαίτερη χαρά η CTC Automotive Ltd, µέλος του Οµίλου CTC, ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της µε τον όµιλο Michelin για την κυπριακή αγορά. Ο Όµιλος 
CTC, που ήδη διαθέτει έναν εκτενή κατάλογο µε διεθνούς φήµης προϊόντα, θεωρεί 
ιδιαίτερα τιµητική την εµπιστοσύνη µίας διεθνώς αναγνωρισµένης µάρκας, όπως η Michelin, 
για την εισαγωγή, τη διάθεση και τη διανοµή της µεγάλης γκάµας των προϊόντων της. 

Με ηγετική θέση στον τοµέα της κινητικότητας, δέσµευση της Michelin είναι να βελτιώνει 
διαρκώς τις διαδροµές των πελατών της µε βιώσιµο τρόπο καθώς και να σχεδιάζει και να 
διανέµει τα ιδανικά ελαστικά και τις καταλληλότερες υπηρεσίες και λύσεις για τις ανάγκες 
τους. Να προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες, χάρτες και οδηγούς που τους βοηθούν να 
µετατρέψουν τις διαδροµές και τα ταξίδια τους σε µοναδικές εµπειρίες. Και να αναπτύσσει 
υλικά µε τεχνολογία αιχµής που αξιοποιούνται σε πολλές και διαφορετικές βιοµηχανίες. 
Με έδρα το Clermont-Ferrand της Γαλλίας, ο Όµιλος της Michelin έχει παρουσία σε 170 
χώρες και περισσότερους από 127.000 εργαζοµένους, ενώ διαθέτει 69 µονάδες 
παραγωγής που συνολικά κατασκεύασαν σχεδόν 200 εκατοµµύρια ελαστικά το 2019. 

Τα ελαστικά Michelin διακρίνονται για την ανθεκτικότητα και την ποιότητά τους καθώς και τα 
υψηλής τεχνολογίας υλικά που χρησιµοποιούν, τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια και την 
άνεση στην οδήγηση. Καλύπτουν όλους τους τύπους ελαστικών για επιβατικά, ηµιφορτηγά, 
SUV, µοτοσυκλέτες, λεωφορεία, φορτηγά, αγροτικά και χωµατουργικά οχήµατα. 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜICHELIN ΜΕ CTC AUTOMOTIVE 
ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ MICHELIN ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Επιπλέον, η CTC Automotive θα διαθέτει στην κυπριακή αγορά και άλλες µάρκες του 
Οµίλου Michelin, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών και των 
επαγγελµατιών, όπως BFGoodrich & Riken. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών, η CTC Automotive έχει συγκροτήσει 
ειδική οµάδα, στελεχωµένη από έµπειρους επαγγελµατίες που θα παρέχουν 
συµβουλές και καθοδήγηση για την επιλογή του κατάλληλου ελαστικού, ανάλογα µε 
τον τύπο του οχήµατος. Τα ελαστικά του Οµίλου Michelin θα είναι διαθέσιµα σε 
εξουσιοδοτηµένους µεταπωλητές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο τηλ: 77771900. 

Ο Όµιλος CTC θεωρεί ιδιαίτερα τιµητική την επιλογή του από µια κορυφαία εταιρεία 
διεθνούς κύρους όπως η Michelin, µε παγκοσµίως αναγνωρισµένα προϊόντα. 
Η εµπιστοσύνη της Michelin αποδεικνύει το υψηλό επαγγελµατικό επίπεδο των ανθρώπων 
του  Οµίλου CTC και τη δέσµευσή του να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό ποιοτικά 
προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Γι’ αυτό όλοι µας νιώθουµε πολύ υπερήφανοι.
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