Seat premia per partida doble la feina de Sarsa
•

El concessionari sabadellenc del grup Movento aconsegueix el Premi al Programa
d’Excel·lència de Seat Espanya.

•

L’assessor comercial Joan Purull ocupa el segon lloc en la categoria de millor assessor
comercial de flotes de Seat.

5 d’abril de 2017. – Sarsa, del grup Movento, està d’enhorabona. Per una banda, el taller del
concessionari Seat de Sabadell acaba de ser nomenat un dels tallers més excel·lents d’Espanya, i per
l’altra recull un premi individual per un dels seus millors assessors comercials. L’esforç de tot l’equip de
Sarsa durant els últims anys s’ha vist recompensat per la marca que, amb l’entrega d’aquests
reconeixements, el situa entre els seus millors concessionaris a Espanya.

Amb la creació del Premi al Programa d’Excel·lència la marca Seat busca els millors concessionaris
valorant concretament el funcionament dels processos de postvenda, la dedicació del personal als seus
clients i el compromís per aconseguir la màxima satisfacció en la venda dels seus productes. Enguany,
Sarsa ha aconseguit destacar dins del programa més exigent de la marca.

A més, a títol individual, Joan Purull, assessor comercial de Sarsa per a la marca Seat, s’ha proclamat
segon classificat a la final nacional Top Seat People, que es va celebrar a Barcelona i on van quedar
finalistes un total de 93 participants. Mitjançant aquest esdeveniment, la marca espanyola posa a prova
els coneixements dels millors professionals de la seva xarxa de concessionaris i serveis autoritzats del
país i n’escull els més qualificats en les àrees de venda i postvenda.

Movento està present al Vallès Oriental i Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les
14 marques que representa. És un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven
prop de 19.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. Movento pertany al grup Moventia, un grup empresarial
dedicat a la mobilitat compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots
els seus serveis.
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