
 

 בחרייןמגיע ל GAC Motorשל  GS4 הרכב המוביל

הוציאה לשוק  GAC Motor, המובילהיצרנית המכוניות  --/ PRNewswire/ 2016בדצמבר  13 ,בחרייןמנאמה, 
בדצמבר  10-ל 9, בטקס המרהיב של השקת המכוניות החדשות בין GS4הדגם הנמכר ביותר שלה, בבחריין את 

בשני  .(Bahrain International Exhibition & Convention Centreהבינלאומי של בחריין )במרכז הירידים והכינוסים 
 GS8 , שני דגמיGA6, שמונה דגמי GS4איש, הציגה החברה שמונה דגמי  20,000-ימי האירוע, בו נכחו למעלה מ

 .GA8ודגם 

 כאן ניתן לחוות את הודעת המולטימדיה האינטראקטיבית לעיתונות:
 bahrain-gs4-motor-gac-http://www.multivu.com/players/English/8000551 

 Gulf"זה היה האירוע הגדול ביותר של הוצאה לשוק של מכוניות בתולדות בחריין והמועצה לשיתוף פעולה במפרץ ]
Cooperation Council (GCC)",] חובייל עאדל אמר (Adel Hubail), חברת ל"מנכ Bahrain Commercial Facilities 

Company. השקת דגם" GS4  זכתה לתשומת לב רבה בציבור הרחב, והלקוחות המקומיים הפליגו בשבחי רכב השטח
 בשוק של בחריין בעתיד." GS4. כסוכן מקומי יש לי אמון מלא בהצלחתו של דגם GAC Motorהמוביל של 

 North American International, שיצא לשוק ברחבי העולם ביריד הרכב הבינלאומי של צפון אמריקה ]GS4דגם 
Auto Show (NAIAS) ייצג עידן חדש של רכבי שטח. דגם 2015[ בשנת ,GS4  200המתקדם מצויד במנועT עם ,

 ,1202N.m/1500rpm מומנט שיא שלורב כלי רכב באותה קטגוריה, ק"מ, הנמוכה בק 100-ליטר ל 6.3 צריכת דלק של
 שניות. 0.2מהירויות, המבטיחה העברת הילוכים מהירה ביותר,  7עם  G-DCT תיבת הילוכיםוב

 National Motorעל הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם הסוכנות הבחריינית  2015חתמה באפריל  GAC Motorחברת 
Company (NMC) 13-החלה נוכחותה הרשמית בשוק זה. כיום יש בבחריין אולם תצוגה ראשי אחד ו 2015בר ובאוקטו 

 סוכנויות משנה.

(, המנהל הכללי Yu Junלדברי יו ג'ון ). GAC Motor השוק המזרח התיכוני הוא אזור חשוב באסטרטגיה הבינלאומית של
הגדילה את היקף המכירות פי שלושה בתוך שנה החברה הגיעה להישגים טובים בשוק הבחרייני, , GAC Motorשל  

מכניסתה לשוק והפכה למותג המכוניות הסיני הנמכר ביותר בבחריין עם נתח שוק של אחוז אחד. במעמד ההשקה 
 .GS4בבחריין הזמנות נוספות לרכבי  GAC Motorקיבלו סוכני  GS4 המרהיב של דגם

חרות הערה בין מותגים בינלאומיים. בשוק המכוניות בבחריין חלה בבחריין לא קיים ענף של ייצור כלי רכב, ומכאן הת
 GACהשנה ירידה עקב הסרת הסובסידיה למחיר הדלק. בזכות האיכות המעולה של המוצרים והשירותים שלנו הצליחה 

Motor .להגיע למכירות שיא בבחריין ובמזרח התיכון ועלתה על חברות שנכנסו לשוק הבחרייני הרבה יותר מוקדם 

במכרז על כאשר זכתהקוריאניים -שתי סוכנויות בניגריה והביסה את המותגים היפניים והדרום GAC Motorהשנה הקימה 
השיקה בניגריה  GAC Motor ההזמנות הממשלתיות הרשמיות של כלי רכב. עם איכות מוצר מעולה ותדמית מותג חיובית,

מוצק לשיווק דגמי  החברה בסיסהניחה . כך GS4דגמי  והרכיבה בהצלחה את האצווה הראשונה של SKDאת פרויקט 
GS4 .במזרח התיכון 

ושותפיה בבחריין יגדילו את השקעותיהם בעתיד כדי להוסיף ולשפר את מכירת המכונית בבחריין  GAC Motorחברת 
 גלובלי.בשנה הבאה, תוך שינוי ההתרשמויות הקודמות בציבור מכלי רכב סיניים מותגים ועשיית היסטוריה בשוק ה

 GAC Motorאודות 

, המפתחת ומייצרת כלי רכב, מנועים, רכיבים ואביזרי רכב באיכות GAC Group היא חברה בת של GAC Motorחברת 
, שהוא הגבוה ביותר בקרב כל המותגים הסינים 111%השיגה החברה קצב צמיחה שנתי של  2016 עד נובמברעליונה. 

 China Initial Quality 2016בקרב כל המותגים בפרסום  5-הגיעה למקום ה GAC Motorבתקופה המקבילה. חברת 
Study  שלJ.D. Power Asia Pacific -  זו השנה הרביעית ברציפות. -המקום הגבוה ביותר בקרב המותגים הסיניים 

 לפרטים נוספים נא לבקר ב:

http://www.multivu.com/players/English/8000551-gac-motor-gs4-bahrain


  :https://www.facebook.com/GACMoto/posts/1275665359142728  GAC Motor פייסבוק:
  :https://instagram.com/p/BMCLdjegUnI/  GAC Motor :אינסטגרם

 :https://twitter.com/gac_motor/status/791324958353821697  GAC Motor :טוויטר
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