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HIGHWAY INTERNATIONAL SP. Z O.O. DOŁĄCZA DO KONCERNU AVA QUALITY COOLING. 

ZMIANA TO POZWOLI NA ROZSZERZENIE DZIAŁANIA NA NOWYCH RYNKACH ORAZ 

STWORZENIE JEDNEJ, SZEROKIEJ OFERTY PRODUKTÓW DO SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH I OSOBOWYCH. 

 

Szanowni Państwo!  

Firma Highway International ogłosiła, że dobiegły końca rozmowy o 
dołączeniu do struktur koncernu AVA Quality Cooling. AVA jest wiodącym, 
międzynarodowym dystrybutorem części chłodzących i klimatyzacyjnych. 
Działa w 5 europejskich spółkach zależnych w Danii, Anglii, Francji, Austrii i 
Włoszech. Siedziba główna i magazyn centralny AVA znajduje się w 
Hilvarenbeek w Holandii, który w najlepszy możliwy sposób obsługuje 
klientów AVA Benelux i klientów eksportowych. 

Od początku 2017 r. AVA jest częścią grupy Enterex International Limited, 

spółki notowanej na Taiwan Stock Exchange Taipei i jednego z największych 

na świecie producentów chłodnic i kondensatorów dla niezależnego, 

wtórnego rynku motoryzacyjnego (IAM)  oraz dla producentów OEM o 

rocznych mocach produkcyjnych 5 mln sztuk. 

Siedziba główna Enterex znajduje się na Tajwanie, a jego fabryki znajdują się 

w Chinach i Kambodży. Posiada również oddziały w Ameryce Północnej, a 

centrum sprzedaży i dystrybucji w Arlington w Teksasie oraz centrum 

badawczo-projektowe w Westbrook w stanie Connecticut. Z udziałem w 

rynku wynoszącym ponad 30%, Enterex można uznać za lidera na 

północnoamerykańskim rynku motoryzacyjnym. 

AVA, z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku chłodzenia silników i klimatyzacji, może zaoferować najszerszy i 

najnowocześniejszy asortyment na rynku IAM. Oferuje swoim klientom produkty, które są w stanie zagwarantować 

całkowite pokrycie parku samochodowego. 

Zespół zarządzania produktami AVA, w połączeniu z fachową wiedzą fabryk Enterex jest gwarancją najwyższej 

jakości swoich produktów, również dzięki ciągłej kontroli jakości i zapleczu testowemu. Co więcej, comiesięczny 

rozwój nowych referencji może zagwarantować, że AVA będzie zawsze oferować najbardziej aktualną gamę 

produktów. 

Bogdan Szymanowski dotychczasowy Prezes i współzałożyciel firmy Highway International został  

Dyrektorem Operacyjnym AVA Group w Europie.  

Zmiana marki z Highway International na AVA będzie dokonywała się stopniowo, tak aby nie naruszyło to 
dotychczasowych standardów współpracy z naszymi Klientami. O wszelkich zmianach i kolejnych krokach będziemy 
Państwa informowali.  

 

Z poważaniem  

 

Bogdan Szymanowski i zespół Highway International sp. z o.o.   

 

 

 

 

[Kliknij tutaj, aby dodać podpis] 


