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Covid-19 update: ŠKODA AUTO zve novináře na online
kulatý stůl
› Online mediální konference odstartuje 28. května ve 13:00
› Česká automobilka bude mimo jiné prezentovat i projekt #SKODAAUTOpomaha
› Kulatý stůl se bude vysílat živě na platformě ŠKODA Storyboard v českém a v anglickém jazyce
Mladá Boleslav, 25 května 2021 – ŠKODA AUTO zve novináře na online kulatý stůl, kde představí svou
dlouhodobou strategii v boji proti koronaviru. Digitální event odstartuje v pátek 28. května ve 13:00 a bude
zároveň i živě vysílán. Během devadesátiminutové konference společnost mimo jiné představí i svou
kampaň #SKODAAUTOpomaha.
ŠKODA AUTO zve novináře a představitele médií na digitální kulatý stůl, kde představí svou dlouhodobou strategii
boje proti koronaviru. Na konferenci vystoupí Maren Gräf, členka představenstva za řízení lidských zdrojů,
Jaroslav Povšík, předsedy Podnikové rady Odborů KOVO, Miroslav Kroupa, vedoucí řízení značky, Jiří Prokop,
vedoucí zdravotních služeb a ergonomie, a Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů. Mezi diskutovaná témata
budou patřit zavedená opatření, průběžná testování, vakcinace a projekt #SKODAAUTOpomaha. Po prezentacích
bude následovat panel pro dotazy. Celá konference bude vysílaná online na platformě ŠKODA Storyboard.
Datum: Pátek, 28. května ve 13:00
Livestream: https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí komunikace podniku a interní
komunikace
T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz

Martina Gillichová
Tisková mluvčí pro závody Kvasiny a Vrchlabí
T +420 730 862 526
martina.gillichova@skoda-auto.cz
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ŠKODA AUTO
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům,
působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity;
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB,
KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV;
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů;
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky;
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových
partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

