Najlepší futbalový klub na svete bude opäť
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cestovať autokarom MAN
Spolupráca s FC Bayern Mníchov pokračuje.

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňav ská 24/A
821 04 Bratislav a

MAN obnovil svoju úspešnú spoluprácu s FC Bayern Mníchov a

V prípade potreby bližších

pokračuje v nej do roku 2016. Partnerstvo sa zameriava na

informácií kontaktujte:

profesionálnych futbalistov aj na basketbalový tím v FC Bayern – obe

Michal.Jedlicka@man.eu

tieto mužstvá sú jasne elitou vo svojich ligách, pričom po zisku

www.mantruckandbus.sk

Ing. Michal Jedlička

najprestížnejších titulov v sezóne 2013 sa hráči FC Bayern stali
najlepším futbalovým klubom na svete.
Podobne aj reklama v Allianz Arene a hale Audi Dome v zmysle zmluvy o
spolupráci – ktorá s futbalistami pretrváva od roku 2008 a s
basketbalovým klubom štvrtú sezónu – zahŕňa najmä spoločné aktivity
so športovcami a tie sú zacielené v podstate na tímový autobus MAN a
jeho rolu pri komunikácii s fanúšikmi.
„FC Bayern je výnimočný klub, ktorý má armádu priaznivcov na celom
svete. Stelesňuje tímového ducha, tradíciu i úspech, a tak perfektne ladí
s MAN,“ hovorí Anders Nielsen, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus AG.
„Sme hrdí, že trojnásobný víťaz najprestížnejších súťaží bude v
budúcnosti jazdiť v ústrety novým úspechom na našom luxusnom
autobuse. Futbal FC Bayern dostáva do pohybu veľa ľudí na celom
svete. Rovnako ako MAN."
Karl-Heinz Rummenigge, šéf spoločnosti FC Bayern München AG,
dodáva: „Veľmi nás teší intenzívne partnerstvo s MAN. Obe značky
symbolizujú v medzinárodnom meradle špičkovú kvalitu a vedúcu
pozíciu. Naši hráči môžu podať na ihrisku najlepšie výkony iba vtedy, ak
pricestujú do cieľa bezpečne a odpočinutí.“
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Ťažiskom spolupráce je tímový autobus, ktorý vozí profesionálnych
futbalistov FC Bayern na zápasy: 13,8-metrový autokar MAN Lion’s
Coach L Supreme s motorom s výkonom 480 k je vozidlo najvyššej
kvality vyrobené na mieru a na palube disponuje všetkým, po čom srdce
hráča zatúži. Ponúka tímu maximum pohodlia, a teda má najlepšie
predpoklady pokračovať vo svojej pozícii jednotky.
Spoločnosť MAN v celosvetovom meradle patrí medzi popredných
sponzorov vrcholného futbalu a na autokaroch mníchovského výrobcu
jazdí 12 tímov nemeckej Bundesligy. Okrem toho autobusy značky MAN
a NEOPLAN používajú pri cestovaní na zápasy aj mnohé špičkové kluby
v Európe a Latinskej Amerike, napríklad Paris Saint-Germain, AC Miláno
alebo FC Barcelona, ale aj brazílske hviezdy vrátane reprezentačného
výberu a 15 prvoligových brazílskych mužstiev.
Viac informácii o tejto téme nájdete na www.manschaftsbus.de

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 našic h zákazníkov.
www.blog.transport-effic iency.com

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčšíc h európs kych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd
eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladnýc h vozidi el, autobusov, vz netovýc h motorov, turbo tec hni ky i špeciálnyc h prevodovýc h
zariadení. Spoloč nosť MAN zamestnáva celos vetovo vyše 54 000 pr acovníkov. Na trhoc h, kam dodáva svoje produkty, dl hodobo
zastáva vedúc e pozície.
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