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Ford versterkt aanwezigheid in Brussel met Pop-Up in afwachting van
AB Automotive Brussels FordStore
Sint-Agatha-Berchem, 24 november - Op 9 december opent AB Automotive in Brussel een
Ford Pop-up Store voor verkoop, onderhoud en herstelling van alle Ford-modellen. De Pop-Up
komt er om Ford terug op de kaart te zetten in Brussel, in afwachting van de opening van de
officiële AB Automotive FordStore in januari 2020. De AB Automotive Pop-Up Store - en dus
ook de toekomstige FordStore - komt er in de buurt van Meiser op de voormalige site van
Cegeac, dat 3 jaar geleden de deuren sloot.
Het idee voor het Pop-Up concept ontstond uit de drang om zo snel mogelijk terug voet aan de
grond te krijgen in de regio in afwachting van de bouw van een volledig nieuwe infrastructuur.
De tijdelijke structuur herbergt ook een ‘Discovery Zone’ waar klanten een impressie krijgen van
hoe de toekomstige FordStore eruit zal zien.
Ervaren team
Deze Ford Pop-Up Store is een initiatief van AB Automotive, onder leiding van Ben Abeloos en
zoon Benjamin. De familie Abeloos kan bogen op een decennialange automotive ervaring. De
huidige locatie van AB Automotive in Vilvoorde zal parallel aan de nieuwe locatie in Brussel
blijven bestaan. De uitstekende reputatie van AB Automotive is de beste garantie om tegemoet
te komen aan de hoge eisen van het Brussels koperspubliek en de strenge voorwaarden
gekoppeld aan het concept van de FordStore.
Het FordStore concept is geïnspireerd op de aanpak van ‘brand stores’ uit andere sectoren,
zoals die van Nespresso en Apple. De FordStore is een flagship store die klanten op een
natuurlijke en interactieve manier laat kennis maken met het volledige gamma van producten en
diensten van Ford en hen onderdompelt in het Ford-universum. FordStore locaties zijn ook
exclusieve verkooppunten voor de Ford Mustang, Focus RS en de Ford Vignale-modellen. De
Belgisch-Luxemburgse markt telt 21 FordStores terwijl klanten op Europees vlak terecht kunnen
bij een 500-tal FordStores.
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About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 203,000
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model,
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its
products and services, please visit www.corporate.ford.com.
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Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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