
وسيع شبكة توزيع علمة "ماهيندرا" للسياراتت واصلت"كوميكوم" الشركة المغربية الصناعية والتجارية 
 في مدينة القنيطرةفرعا جديدافي المغرب وتفتح 

 إستراتيجية عملها، فرع مجموعة سفاري والمستورد الحصري لسيارات ماهيندرا بالمغرب،واصل "كوميكوم"ت
،الهندية الشهيرة للعلةمةجديد   عن افتتاح فرعتعلن و المبنية على تطوير شبكة التوزيع الخاصة بها في المملكة

ي مدن الدار البيضاء، أكاديرف ع وفربعد تدشين ثلثة  ذلك و بمدينة القنيطرة 2021 شتنبر14ابتداء من يوم 
ات والمعدات وفقا للمعايي  المعتمدة من لدن علمة ومراكش. ا قاعة العرض الجديدة ستضم مختلف التجهي 

"ماهيندرا".

 مي  مربععع لستقبال الزبناء200تقارب  عل مساحة بالقنيطرة" ماهيندرا "الجديدة العرض تمتد صالة
 سيسهروتتواجد عل مستوى شارع محمد الخامس، باب فاس، مجموعة المل. وتحقيق رضاهم المطلوب

زبناء حاجات لتلبية فريق ةمن الةمهنيين على ضةمان خدةمة ةما بعد البيع، وهم أفراد حصلوا جةميعا على تكوين
ختلف على التقنيون يتوفرس كةما .على أحسن وجه ةمةمكن التجارية العلةمة اللزةمة التشخيص وأدوات الةمعدات ةمخ
.الصيانة أنواع لجةميع

KUV100كروسوفر  سيارة زبناء "ماهيندرا" داخلهسيجد  عصريا فضاءا بالقنيطرة الجديدة الوكالة تقترح
آب سكوربيو من الجيل الجديد ذات سبعة مقاعد، بالضافة إلى سيارة البيك SUV نوع ةمن XUV500وسيارة 

 وقيادتهاالسيارات ةمكن لزبناء الوكالة الجديدة تجريبويخفردية أو ةمزدوجة.  ةمقصورةب الةمتنوعةذات النماذج 
.الةمعروضة ةماهيندرا السيارات بنةماذج والتعرف عن قرب على الداء الخاص تفاصيلهابهدف الطلع على 

  مختلف أنحاء المغرب وسيتمة "ماهيندرا" إل أربععوفرومن خلل الفتتاح الجديد، وصل عدد 
، موزعة فا

 لطلبات الزبناء.أحسن جديدة بهدف تلبية عوفرقريبا افتتاح 



كوميكوم  حول

ةمعاةملت برقم بالةمغرب القتصادية القطاعات أبرز في تعةمل التي سفاري لةمجةموعة فرع هي كوةميكوم شركة
والجرارات السيارات وبيع استيراد ةمجال في تاريخي تةموقع إلى زيادة والتوزيع، الصناعة بين ةمتوازن

باعتبارها Massey Ferguson الجرارات علةمة كوةميكوم وتةمثل. عالةمية ةماركات غيار وقطع الزراعية
إطار وفي. الةمصاحب الزراعي للعتاد عالةميا الةمرةموقة العلةمات ةمن العديد إلى بالضافة الحصري، الةمستورد

الشخصية للسيارات الةمغرب في الحصري التةمثيل اتفاقية كوةميكوم وقعت تنهجها، التي التنويع استراتيجية
.الهندية ةماهيندرا للعلةمة الكهربائية والةمولدات العةموةمية الشغال وآليات الخفيفة النفعية والسيارات

 حول ماهيندرا

تاريخ عن الغراض، الةمتعددة الرياضية وسياراتها القوية بعرباتها الةمشهورة تاريخ ةماهيندرا، فصل يةمكن ل
.ةمستةمرا تطورا عرفت الحين ذلك وةمنذ الهند، استقلل سنة ةمع 1945 عام العلةمة إنشاء تزاةمن فقد. الهند

ةموةمباي ةمن تتخذ والتي بلد، 100 ةمن أزيد في وحضور ةمتعاون ألف 250 بحوالي القوية ةماهيندرا، حققت
الشركات أهم بين ةمن الةمجةموعة وتعد. 2020 سنة في دولر ةمليار 19.6 يناهز أعةمال رقم لها، ةمركزيا ةمقرا

.الغراض الةمتعددة النفعية للسيارات الهندية السوق في الولى الةمرتبة وتحتل السيارات، بناء قطاع في العالةمية
قةمة في التنقل وحلول الةمنتجات ةمن واسعة ةمجةموعة قطاعا 11 أنشطتها تغطي التي ةماهيندرا، وتوفر

.التكنولوجيا

للتواصل مع "كوميكوم"

محمد القاسمي
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