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MAN Truck & Bus Slovenija z novim direktorjem 

 

S prvim oktobrom 2014 je vodenje podjetja MAN Truck & 

Bus Slovenija d.o.o. prevzel Martin Strier, ki prihaja iz 

podjetja MAN Truck & Bus AG. Strier ima več kot 16 let 

izkušenj z delom v transportni panogi, od tega več kot 7 

let na vodstvenih položajih.   

 

Svojo karierno pot je Strier pričel kot mehanik. Nadaljeval s študijem 

strojništva in aktivnim delovanjem v družinski potovalni agenciji Strier 

Reisen GmbH & Co. KG. Leta 2000 se je pridružil podjetju Scania Bus 

Deutschland, kjer je bil odgovoren za različna področja prodaje in 

poprodaje avtobusov. Svojo pot v družbi MAN Truck & Bus AG je začel 

leta 2005. Deloval je na različnih vodstvenih funkcijah znotraj prodaje, 

aktivno sodeloval pri izdelavi in implementaciji strateških usmeritev 

podjetja ter vodil razvoj poslovnih rešitev za avtobuse.   

 

Martin Strier, direktor MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.:  

»Z velikim veseljem postajam del uspešne ekipe MAN Truck & Bus 

Slovenija d.o.o., ki je hkrati del skupine MAN, ponudnika prvovrstnih 

tovornjakov, avtobusov in dizelskih motorjev in je znotraj svojih 

poslovnih področij v samem svetovnem vrhu. Hkrati je MAN Truck & 

Bus Slovenija d.o.o. tudi ugledno in uspešno domače podjetje, ki z 
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visoko usposobljenimi in motiviranimi sodelavci, že več kot 20 let 

uspešno nudi podporo MAN-ovim in NEOPLAN-ovim strankam in 

njihovemu voznemu parku na celotnem ozemlju Slovenije. Verjamem, 

da bo tako tudi v prihodnje. Še naprej se bomo trudili, z najboljšimi 

gospodarskimi vozili ter inovativnimi transportnimi rešitvami, slovenskim 

podjetjem pomagati do uspeha. Naš cilj je jasen. Večja gospodarnost 

voznih parkov naših strank, dodatna utrditev uspešnega položaja na 

slovenskem trgu ter krepitev kakovosti in konkurenčnosti naših 

storitev.«      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,7 milijard EUR 

dobička (2013). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 53.500 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   


