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MAN otrzymuje nagrodę iF Gold Award 2012 za
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stoisko na targach IAA
Jury nagrodziło dynamiczną prezentację pojazdów ciężarowych,

MAN Truck & Bus AG

autobusów i silników firmy MAN na wiodących targach pojazdów

Communications

użytkowych w Hanowerze.
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Wszelkie pytania należy kierować
do:

Prezentacja firmy MAN Truck & Bus na największych na świecie targach
pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze została wyróżniona renomowaną

Dr. Detlef Hug
Tel. +49-89-1580-2001
Detlef.Hug@man.eu

nagrodą “iF communication design award 2012”. “Na tragach zawsze
najważniejszy jest produkt: pojazdy zostały zaprezentowane w sposób prosty i
bardzo

efektywny,

zapewniając

zwiedzającym

doskonałą

orientację.

Prezentacja była dynamiczna i równocześnie idealnie przejrzysta“ – tak
brzmiało uzasadnienie decyzji jury. Na targach IAA 2010 stoisko MAN
otrzymało jako jeden z 1000 projektów zgłoszonych do konkursu najwyższą
nagrodę w kategorii „corporate architecture”. Nagroda „iF communication
design award“ przyznawana jest od 2004 roku i należy do grupy czołowych
międzynarodowych konkursów.
„Głównymi celami naszej prezentacji na targach IAA 2010 było przejrzyste
przedstawienie szerokiej palety naszych pojazdów oraz odczuwalny bliski
kontakt z klientem. Jesteśmy dumni, że tak specjalistyczne jury uhonorowało
naszą pracę, przyznając nam

najwyższą nagrodę“, stwierdził

Sascha

Jennewein, kierownik działu Fairs & Events w firmie MAN Truck & Bus podczas
uroczystości wręczenia nagrody w Monachium. „Jest to dodatkowy bodziec dla
naszej prezentacji na największych na świecie targach pojazdów użytkowych
IAA 2012, które odbędą się we wrześniu w Hanowerze.“
Więcej informacji na:
www.mantruckandbus.com/presse

Program efektywnego transportu firmy MAN Truck & Bus
Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich stale wzrasta.
Równocześnie ze względu na kurczące się zasoby energii transport staje się
coraz droższy. Jako jeden z wiodących na świecie producentów pojazdów
ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej
poprawy sprawności transportu. W tym zakresie opracowany został program
redukcji całkowitych kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership).

www.mantruckandbus.com
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Efektywny transport w połączeniu z technologią, serwisem, komfortem pracy
kierowcy i badaniami rozwojowymi jest plusem dla środowiska i wartością
dodaną dla klienta.

Koncern MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN oraz jednym z
wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie. W roku
finansowym 2011 koncern, zatrudniający ponad 34.000 pracowników sprzedał ponad 77.600 pojazdów ciężarowych oraz powyżej
5.700 autobusów i podwozi autobusowych marki MAN i NEOPLAN, co pozwoliło uzyskać obrót rzędu 9 miliardów euro.

