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 في غانا  IVECOالموزع الرسمي للمركبات التجارية  Silver Star Auto Limitedشركة  IVECOشريك 

 

في غانا، وسيقدم هذا التعاون   IVECOصارتا اآلن وبشكل رسمي شريكين لتوزيع المركبات التجارية    Silver Star Auto Limitedوشركة    IVECOشركة  

 ال. للعمالء المحليين تشكيلة واسعة من المركبات التجارية والحلول المصممة خصيصا لخدمتهم بكفاءة وتلبية جميع احتياجاتهم على صعيد األعمالجديد 

 

 2022أكتوبر  25أكرا، 

 

 

بعد تقييم دقيق للمركز الموثوق الذي تتمتع به  IVECOبصفتها وكيلها المعتمد في غانا. وجاء هذا التعيين من قِبل  Silver Star Autoشراكة مع  IVECOأبرمت 

Silver Star Auto فين  في السوق مع أخذها بعين االعتبار في الوقت نفسه عوامل أخرى كالبنية التحتية وسجل اإلنجازات السابقة وخدمة ما بعد البيع وقوة الموظ

 والمكانة العامة في شريحة المركبات التجارية.

 

نُهاد أكد ، Eurocargoوفي بريشا حيث يتم إنتاج  Dailyفي إيطاليا، وتحديدا في سوزارا حيث يتم إنتاج  IVECOلتي قام بها إلى مصنع تجميع وأثناء زيارته ا

نفخر كل "  التزام شركته بتوزيع العالمة التجارية في غانا. وأضاف قائال: IVECOإلدارة  ،Silver Star Auto Limitedكالموني، المدير التنفيذي لشركة 

إلى غانا في غضون شهر، يلي ذلك التدشين  IVECOوستصل الدفعة األولى من مركبات ". IVECOالفخر بإبرام هذا االتفاق وبأن نكون اآلن شريكا لشركة 

 .2023الرسمي في أوائل عام 

جاهزة لتلقي طلبيات شراء الحلول المخصصة  Silver Star Auto Limitedوبفضل االنتهاء من التدريب الفني الكامل وتوفير معدات التشخيص، صارت 

 في غانا بشهرة كبيرة بين العديد من العمالء أصحاب األساطيل الذين تربطهم صلة عميقة بالعالمة التجارية واعتماديتها. IVECOلعمالئها األفاضل. وتتمتع شركة 

 

  Silver Starيسعدنا استمرار وجودنا في غانا بفضل هذه الشراكة الجديدة مع "  لها:بقو  أفريقيا والشرق األوسط IVECOوأضافت إلفيرا فيرارا، مديرة شبكة 

Auto Limited . 3هدفنا المشترك تزويد عمالئنا بأفضل حلول النقل، مع التركيز دائما على مفهومS  ."الذي يعني الجودة والخدمة الممتازة 

 

 Silver Star Auto Limitedنبذة عن 

عاما. ومع التزامها بأن تكون شركة  20شركة سيارات رائدة في غانا، حيث صارت مرادفا للرفاهية على مدى أكثر من  Silver Star Auto Limitedشركة 

جديدة وسيارات الدفع  خط إنتاج يغطي الطيف الكامل من احتياجات السيارات، بما في ذلك سيارات الصالون ال Silver Star Autoالسيارات المفضلة، توفر شركة 

غانا   -لتسويق الرباعي الرياضية متعددة االستخدام والشاحنات الفان والشاحنات والحافالت. وقد حصلنا على لقب "أفضل شركة سيارات" من معهد تشارترد ل

(CIMG  )( :باإلضافة إلى جوائز أخرى بارزة.  2020و  2019و  2018للمرة الثالثة على التوالي ) 
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IVECO 

IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange )NYSE: CNHI( and on the Mercato  

Telematico Azionario of the Borsa Italiana )MI: CNHI(. IVECO designs, manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial  

vehicles, off-road trucks, and vehicles for applications such as off-road missions  . 

The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton vehicle weight segment, the Eurocargo from 6 – 19 tons and  ,

in the heavy segment above 16 tons, the IVECO WAY range with the on-road IVECO S-WAY, the off-road IVECO T-WAY and the IVECO X-WAY for 

light off-road missions. In addition, the IVECO Astra brand builds off-road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles. 

IVECO employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, Asia, Africa, Oceania and Latin America  

where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 4,200 sales and service outlets in over 160 countries guarantee technical support  

wherever an IVECO vehicle is at work. 

 

www.iveco.comFor further information about IVECO:    

www.ivecogroup.comFor further information about Iveco Group:    

 

For further information, please contact  : 

IVECO Press Office – Africa & Middle East   

Anna Pancaldi 

anna.pancaldi@iveco.comEmail:  
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