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Společnost MAN se jako oficiální autobusový partner prezentoval
s fotbalovým klubem Bayern Mnichov na turné Audi Summer Tour
2017 v Asii. Mnohonásobný německý šampion se od poloviny
července do začátku srpna zúčastnil Mezinárodního poháru mistrů
v Číně a Singapuru - společně s dalšími špičkovými kluby, jako jsou
AC Milán, Arsenal Londýn nebo Borussia Dortmund. A stejně jako
fotbalisté i mnichovský výrobce užitkových vozidel využíval období
před podzimní sezónou na podporu své popularitu na Dálném
východě.

"Cesta s Bayernem Mnichov je pro nás úžasnou příležitostí předvést
značku MAN v Asii, zejména v Číně a zvýšit povědomí o ní s využitím
pozitivního propojení se známým fotbalovým klubem," říká Hartmut Sander,
viceprezident firemní komunikace MAN Truck & Bus.
Kromě konvenčních reklamních prvků (LED obrazovky, využívání loga) se
MAN spoléhal na prezentaci speciálních trucků vystavených na stadionech
v Šanghaji a Šen-čenu. Tam měli fanoušci příležitost obdivovat dva trucky
MAN TGX v barvách Bayernu Mnichov a také se s nimi vyfotit.
Také podle Thila Halter, ředitele společnosti MAN China, je událost
výbornou marketingovou příležitostí: "Budeme se snažit využít stimul, který
turnaj přinesl, na zvýšení prodeje v Číně. Čínský trh je pro MAN velmi
důležitý, vidíme zde obrovský potenciál. Partnerství s FC Bayern Mnichov
nám pomůže získat nové kontakty prostřednictvím emocemi nabitého
fotbalového dění, a tím zvýšit popularitu značky MAN v Číně. "

Sponzorování sportu společností MAN
Vůle podávat výkony, týmový duch a efektivita: MAN žije charakteristikami,
které jsou typické pro špičkové sportovce. Proto již mnoho let podporuje
sport a garantuje, že klubové autokary splňují speciální požadavky
profesionálních hráčů a jejich doprovodného týmu.
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MAN sponzoruje šest klubů v německé Bundeslize: FC Bayern Mnichov,
Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Hamburg
SV a FC Augsburg, které využívají své týmové autokary značky MAN.
Kromě toho je MAN partnerem TSV 1860 Mnichov i tradičního
francouzského klubu Paříž Saint-Germain a také vícenásobného
švýcarského šampiona FC Basilej 1893.
Od roku 2011 společnost MAN podporuje i basketbalový klub FC Bayern týmový zájezdový autobus poskytuje dlouhánům skutečně dostatek
prostoru pro nohy.

Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí
a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení
dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových
a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen
truck and Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.

