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MAN filiaal MAN Hainaut  bekroond tot “Best MAN 
Dealer of the Year 2013” 

Gisteren, 12 juni, organiseerde TransportMedia  “Best of Transport”, een 

prijsuitreiking die de meest verdienstelijke transportfirma’s  en 

concessiehouders bekroont en dit in meerderde categorieën. Decor van dit 

alles was wederom het Koloniënpaleis te Tervuren. 

Wat betreft de concessiehouders, wordt zoals gebruikelijk  per 

vrachtwagenmerk  een “Best Dealer” gelauwerd. Dit jaar viel eigen filiaal 

MAN Hainaut in de prijzen wat maakt dat dit filiaal zich met trots één jaar 

lang “Best MAN Dealer” mag noemen.  

MAN Hainaut werd vertegenwoordigd door Dhr. Cédric Flandroy, After 

Market Manager MAN Hainaut. Met de nodige fierheid nam hij de 

onderscheiding in ontvangst, een erkenning die het resultaat is van de 

inspanningen van het hele team achter MAN Hainaut. 

Zie bijgevoegde foto. Onderschrift: Uiterst links, Cédric Flandroy poseert fier 

met de onderscheiding. 

Voor meer informatie 

http://www.mantruckandbus.be/nl/press___media/presse.jsp 

Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bu s 

Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom 

onafgebroken stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan 

energiehulpbronnen op lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de 

internationaal actieve constructeurs van vrachtwagens en bussen levert MAN 

Truck & Bus een substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te verhogen. 

Om deze uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig programma 

op om de totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. Efficiënter vervoer, 

gekoppeld aan geavanceerde technologie, een uitstekende service, goed 

opgeleide chauffeurs en een expertise inzake de aandrijftechnieken van 

morgen sparen het milieu en leveren onze klanten een belangrijke 

meerwaarde op. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 
De MAN Group is een van Europa's toonaangevende industriële spelers op het gebied van transportgerelateerde 
techniek, met een omzet van ongeveer €15,8 miljard in 2012. Als leverancier van vrachtwagens, bussen, dieselmotoren, 
turbomachines en speciale tandwielkasten stelt MAN wereldwijd ongeveer 54.300 mensen tewerk. Zijn 
bedrijfssegmenten hebben leidende posities in hun respectieve markten. 


