Informacja prasowa

NGK uruchamia nową stronę internetową poświęconą świecom żarowym
Pod adresem internetowym www.ngk-dpower.com firma NGK Spark Plug Europe uruchomiła
stronę poświęconą wyłącznie silnikom Diesla i świecom żarowym. Obok szerokiej gamy
informacji oferuje ona również rozrywkę.
Strona ta została uruchomiona na świecie w dziewięciu językach. NGK przedstawia szczegóły
odnośnie świec żarowych nie tylko fachowcom, ale również klientom. Są tam zawarte informacje
zaczynając od ogólnych zasad funkcjonowania silnika Diesla, poprzez różne typy świec
żarowych i wyszukiwarkę online, aż po fakty na temat aktualnych osiągnięć technicznych.
Interaktywny i przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala na żartobliwą nawigację na stronie i
zaprasza do dokładniejszego zapoznania się z jej zawartością. Dodatkowo strona przyciąga
częścią poświęconą „multimediom”. Użytkownicy mogą znaleźć tu oprócz wygaszaczy ekranu i
tapet na pulpit również zabawny film animowany, który pozwala widzom w „niezwykły” i
zabawny sposób zajrzeć do środka opakowania świec żarowych.
Dodatkowo fachowcy mogą wziąć udział w grze z nagrodami, która jest skierowana wyłącznie
do nich. Potrzebny do niej kod znajduje się w środku małych telewizorków „klick-tvs”, które są
dystrybuowane w całej Europie z okazji uruchomienia nowej strony.
„Poprzez tę stronę internetową, NGK chce osiągnąć dwa cele. Po pierwsze chcemy, aby
kierowcy samochodów zapoznali się lepiej z produktem, jakim jest świeca żarowa, a warsztatom
ułatwić poprzez to serwis zimowy,” wyjaśnia Norbert Neuhaus, Zastępca Dyrektora
Zarządzającego ds. Sprzedaży i Marketingu na Rynku Wtórnym NGK Spark Plug Europe. „Po
drugie chcemy zwiększyć świadomość faktu, że NGK należy do wiodących partnerów
producentów samochodów na całym świecie, również w dziedzinie świec żarowych.”
Informacje dodatkowe:
Firma NGK jest wiodącym światowym producentem świec zapłonowych oraz sond lambda, posiadającym fabryki i biura
handlowe we wszystkich częściach świata. Zatrudnia 10.000 pracowników, którzy przyczyniają się do obrotów we
wysokości ok. 2,0 miliardów euro. NGK jest obecna na wszystkich kontynentach, posiada osiem centrów handlowych,
jedenaście zakładów produkcyjnych oraz czternaście biur handlowych.

Artykuł oraz zdjęcie (300 dpi w formacie 10 x 15 cm) znajdują się na stronie www firmy NGK tj. www.ngkntk.pl Prasa.
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