Už aj FC Bazilej jazdí na MAN

Bratislava
8. 9. 2015

MAN sa stal oficiálnym partnerom futbalového klubu FC Bazilej
1893, mnohonásobného švajčiarskeho šampióna a účastníka
Ligy majstrov UEFA.
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Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
V prípade potreby bližších in-

Od sezóny 2015/2016 bude MAN partnerom FC Bazilej 1893, súčasného a
celkove 18-násobného futbalového majstra Švajčiarska. V rámci tohto
partnerstva si bazilejský klub prevzal nový autobus MAN Lion’s Coach.
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Komfortne vybavený moderný autokar garantuje, že hráči pricestujú na
zápasy bezpečne a dobre oddýchnutí. Zariadenie interiéru v klubových
farbách a pôsobivý dizajn umocňujú celkový pozoruhodný vzhľad nového
tímového autobusu.
„FC Bazilej 1893 je úspešný klub s dlhou tradíciou a ideálnou platformou pre
náš vstup na švajčiarsku futbalovú scénu. Na domácom nemeckom trhu je
MAN už niekoľko rokov aktívny ako futbalový sponzor a teraz by sme radi
uplatnili túto stratégiu vo Švajčiarsku,“ hovorí Marcus Gossen, výkonný
riaditeľ MAN Truck & Bus Schweiz AG.
„Sme nadšení, že sa nám podarilo získať partnera ako je MAN, ktorý má
množstvo skúsenosti v oblasti autobusov pre kluby. V novom červenomodrom pohodlnom a bezpečnom autokare sa naše mužstvo jasne zviditeľní
pri cestovaní po Švajčiarsku aj naprieč Európou,“ povedal Dr. Bernhard
Heusler, prezident FC Bazilej 1893.
Spoločnosť MAN je tiež partnerom viacerých klubov nemeckej Bundesligy:
FC Bayern Mníchov, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, VfL
Wolfsburg, FC Augsburg a Hamburger SV, ale i aktuálneho francúzskeho
futbalového majstra Paris Saint-Germain.
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému
ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných
výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu
efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových
nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a
ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.
www.blog.transport-efficiency.com

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd
eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení.
Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva
vedúce pozície.
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