Mercedes-Benz Egypt expands its dealers’ network nationwide; appointing 3
new authorized dealers
Cairo, Egypt, 03 Sep 2019 – Mercedes-Benz Egypt has announced the appointment of three
new authorized dealers in the Greater Cairo Area, to be added to the existing retail network
in 2019. This operational expansion is set to further strengthen the market position of
Mercedes-Benz Cars in Egypt. The newly appointed dealers include German Auto Service,
Abou Ghaly Motors and Ezz El Arab. All new partners were selected after a meticulous
assessment and selection process among other applicants, performed according to the
highest global Mercedes-Benz standards and operational excellence requirements.

The well-known and reputable authorized service center German Auto Service will open a
new showroom in Heliopolis and hence become an authorized 3S facility offering sales,
service and spare parts functions to customers.

As a new partner, Abou Ghaly Motors will soon be operating in Eastern Cairo from their
premises in Ismailia Desert Road. The existing facility will undergo major renovations and
receive several upgrades to fulfill the latest Mercedes-Benz dealership requirements and
standards.

Ezz El Arab will complete a new facility on Cairo-Alexandria desert road close to the new
Sphinx airport serving future Mercedes-Benz customers in the west of Cairo.

After these recent appointments, the Mercedes-Benz Egypt authorized dealers network will
consist of 11 authorized showrooms and service centers including Giza National Automotive,
Cairo National Automotive, Alexandria National Automotive, Hurghada National Automotive
as well as GAS authorized service center.

“As one of the leading premium brands in the Egyptian automotive market, we reaffirm our
commitment for the future, the appointment of new retail partners will support development
in all areas of automotive retail to the benefit of all Mercedes-Benz customers in Egypt.” said
Thomas Zorn, CEO and President of Mercedes-Benz Egypt. “The dealers’ network expansion
is an integral part of our ambitious growth plan. It will not only allow us to offer our
customers an even wider product range with extended sales and service coverage for the
best customer experience possible but it also provides new employment opportunities with
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Egypt continues to demonstrate its commitment and dedication to the
Egyptian market. These operational expansions and developments underscore the brand’s
relentless approach to offer the best customer experience in Egypt.
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مرسيدس-بنز إيجيبت توسع شبكة موزعيها المعتمدين في مصر بتعيين ثالث وكالء جدد
القاهرة في  3سبتمبر -2019أعلنت مرسيدس-بنز إيجيبت عن تعيين ثالث وكالء جدد في منطقة القاهرة الكبرى ليتم إضافتهم لشبكة الموزعين
المعتمدين للشركة في السوق المصري ،حيث يعمل هذا التوسع على دعم مكانة مرسيدس-بنز لسيارات الركوب في مصر .الموزعين الثالث
الذين تم تعيينهم هم :األلمانية لخدمات السيارات  ،GASوأبو غالي موتورز ،وعز العرب ،حيث تم اختيارهم بعد القيام بعملية تقييم شاملة وتنفيذ
اجراءات اختيار دقيقة ضمت العديد من المرشحين طبقا ً ألعلى المعايير العالمية لشركة مرسيدس-بنز.
وطبقا َ لذلك ،ستتوسع األلمانية لخدمات السيارات ،والتي تُعد حاليا ً مركز خدمة معتمد ،في أنشطتها حيث تفتتح مركزا ً جديدا ً ومتكامالً لخدمات
البيع والصيانة وقطع الغيار ( )3Sلكل عمالء مرسيدس-بنز.
وباعتباره وكيالً جديداً ،سيبدأ أبوغالي موتورز أنشطته من مركزه الحالي في طريق مصر -االسماعيلية الصحراوي بمنطقة شرق القاهرة ،حيث
يخضع المركز لتجديدات شاملة لتتوافق مع معايير ومتطلبات مرسيدس-بنز الواجب توافرها في وكالئها المعتمدين.
في الوقت نفسه ،سيستكمل عز العرب انشاء مركز جديد على طريق مصر-اإلسكندرية الصحراوي بالقرب من مطار سفنكس الجديد لخدمة
عمالء مرسيدس-بنز مستقبالً في منطقة غرب القاهرة.
وبعد تعيين الوكالء الجدد ،ستضم شبكة الموزعين المعتمدين لمرسيدس-بنز إيجيبت  11مركز بيع وخدمة معتمد في جميع أنحاء الجمهورية بما
في ذلك الجيزة الوطنية للسيارات والقاهرة الوطنية للسيارات واإلسكندرية الوطنية للسيارات والغردقة الوطنية للسيارات ومركز الخدمة المعتمد
األلمانية لخدمات السيارات.
وتعليقا ً على ذلك ،يقول السيد/توماس زورن-الرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز ايجيبت" :باعتبارنا واحدة من العالمات التجارية الفاخرة الرائدة في
سوق السيارات المصري ،فإننا نؤكد على التزامنا تجاه هذا السوق االستراتيجي في المستقبل ،حيث سيتيح لنا ضم شركاء جدد دعم وتطوير كافة
المجاالت التي تتضمنها شبكة الموزعين المعتمدين لتقديم أفضل تجربة لعمالء مرسيدس-بنز إيجيبت في مصرّ .
إن التوسع الجديد في شبكة
موزعينا المعتمدين يمثل جزءا رئيسيا ً من خطتنا الطموحة للتوسع في السوق المحلي ،والذي بدوره سيتيح تغطية أوسع للمبيعات والخدمات لتقديم
أفضل تجربة متكاملة لعمالئنا ،وكذلك سيوفر فرص عمل جديدة مع مرسيدس-بنز".
وباتخاذها هذا القرار الهام ،تواصل مرسيدس-بنز تأكيد التزامها تجاه السوق المصري ،كما تؤكد التوسعات األخيرة للشركة على الجهود
المتواصلة لها في توفير أفضل تجربة متكاملة لعمالئها في السوق المصري.
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