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Podio Ferrari: Firma Ferrari nagrodziła MAHLE  

 

Stuttgart, 8 sierpnia 2013 r. – Pod koniec lipca br. Ferrari 

wyróżnił MAHLE nagrodą „Best GT Supplier Award”. W ramach 

tradycyjnej imprezy Podio Ferrari, producent samochodów 

sportowych nagrodził MAHLE za wieloletnie wsparcie w zakresie 

silników. Decydującym czynnikiem przyznania tej nagrody były 

kryteria techniki, konkurencyjności i innowacji.  

 

Nagrodę dla dostawcy w branży motoryzacyjnej odebrał 

osobiście Fred Türk, wiceprezes MAHLE Motorsport podczas tej 

imprezy. „Nasi dostawcy i partnerzy są nieodzownym czynnikiem 

sukcesów Ferrari na torach wyścigowych i drogach całego 

świata”, skomentował podczas wręczania nagród prezes Ferrari, 

Luca di Montezemolo. „Prosimy wszystkich, bądźcie nadal 

innowacyjni i oferujcie znakomitą jakość. Ferrari tworzy 

niepowtarzalne produkty i musi być pewien niezawodności 

swoich nastawionych na przyszłość partnerów, dla których 

kreatywność i oryginalność są chlebem powszednim.”

 

Informacje o nagrodzeniu dostawców 

Zgodnie z informacjami firmy Ferrari, impreza Podio Ferrari jest 

organizowana w celu nagrodzenia dostawców i partnerów 

strategicznych za szczególne osiągnięcia w ciągu ostatnich 12 

miesięcy. Wszyscy partnerzy i dostawcy producenta z koniem 

stającym dęba w herbie należą już bowiem do najlepszych 

w swojej branży.  

 

Informacje o firmie MAHLE 

Koncern MAHLE należy do 30 największych poddostawców 

przemysłu motoryzacyjnego. W obydwu pionach przedsiębiorstwa 

systemy i podzespoły silników oraz filtracja i wyposażenie silników 

MAHLE należy na całym świecie do pierwszej trójki dostawców 

systemowych tłoków, podzespołów cylindrów oraz systemów 

układów rozrządu, zarządzania powietrzem i cieczami. Działalność 

przemysłowa MAHLE koncentruje się w pionie Industry. Obejmuje 
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on zakresy dużych silników, filtrów przemysłowych oraz układów 

chłodzenia i klimatyzacji. Pion Aftermarket obsługuje wolny handel 

częściami zamiennymi, dostarczając mu produkty MAHLE 

w jakości OEM. W roku 2012 MAHLE osiągnął obroty na poziomie 

prawie 6,2 mln. euro, zatrudniając ok. 48 000 pracowników 

w ponad 100 zakładach produkcyjnych i 7 centrach badawczo-

rozwojowych. 

 

Kontakt dla dziennikarzy: 

MAHLE International GmbH 

Pamela Berner 

Corporate Communications/Public Relations 

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart 

Niemcy 

telefon: +49 711 501–13185 

faks: +49 711 501–4413185 

e–mail: pamela.berner@mahle.com 
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