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Ford opent tijdelijke Vignale Store in Brussel
Sint-Agatha-Berchem, 1 december 2016 Met de opening van een Vignale Store op de
Waterloolaan in Brussel wil Ford een ruimer publiek laten kennismaken met zijn luxedivisie en
de ‘Vignale experience’. Bezoekers kunnen zich in deze tijdelijke ‘Brand Store’ immers niet
alleen onderdompelen in de Vignale- sfeer en het vakmanschap dat ermee gepaard gaat, ze
kunnen er ook genieten van een luxueuze koffiepauze dankzij de samenwerking met Neuhaus
en Nespresso. De nieuwe Ford Kuga Vignale wordt in avant-première getoond in de Ford
Vignale Store, die geopend is van 1 december tot en met 17 januari.
De drukke december- en januarimaanden met kerstshopping, de koopjesperiode en tal van
feestelijke intermezzo’s kon volgens Ford wel een rustmoment gebruiken. Daarom opent het
merk van 1 december tot en met 17 januari zijn ‘Vignale Store’ op de Waterloolaan (nummer 2)
in Brussel. Voor wie nog niet vertrouwd is met Vignale: deze luxedivisie van Ford biedt naast
piekfijn uitgedoste modellen ook een gamma aan accessoires en services om de Vignaleeigenaar te verwennen. Denk daarbij aan een persoonlijke Vignale Relationship Manager, haalen brengservice voor aflevering en onderhoud, carwashbeurten en exclusieve aanbiedingen
voor evenementen.
De tijdelijke ‘Vignale Store’ moet een ruim publiek kennis laten maken met Vignale. Bezoekers
kunnen er genieten van de ‘Vignale experience’ met een luxueus Vignale salon, persoonlijke
uitleg over het merk, de wagens en de accessoires. Daarnaast kunnen bezoekers tot rust
komen bij een perfect gezette espressokoffie en overheerlijke pralines, die Ford aanbiedt in
samenwerking met Nespresso en het Belgische chocoladehuis Neuhaus.
Kuga Vignale
Ford koos ervoor om de splinternieuwe Kuga Vignale in Belgische avant-première te tonen in de
‘Vignale Store’. De Ford Kuga Vignale vervoegt de Mondeo Vignale, de S-MAX Vignale en de
Edge Vignale en krijgt binnenkort gezelschap van de zopas voorgestelde Fiesta Vignale. Deze
meest luxueuze versie van de Ford Kuga wordt door topvaklui met de hand afgewerkt in het
hypermoderne Vignale Centre in Valencia. De experts met een passie voor nauwkeurigheid en
oog voor detail spenderen meer dan twee uur aan het met de hand afwerken van de
hoogglanzende lak en ook de fijne details en de stiksels van met laser gesneden lederen
onderdelen worden aan een minutieus onderzoek onderworpen.
De Vignale-modellen zijn exclusief verkrijgbaar bij één van de 21 ‘Ford Stores’. Meer informatie
op www.ford.be
Ford Vignale Store, Waterloolaan 2, 1000 Brussel
1 december tot 17 en met januari
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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.
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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