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Aplikaci „Construction Simulator“ (Simulátor staveniště), v níž hrají realistická
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V případě potřeby bližších

stavební vozidla značky MAN, si prozatím stáhlo více než 3,1 milionů uživatelů

informací kontaktujte:

ve dvaadvaceti zemích celého světa. Jde o šestou nejprodávanější hru pro iPhone

sarka.miksu@man.eu

Šárka Mikšů

a druhou nejpopulárnější hru pro iPad. Verze pro klasické počítače, která byla na
trh přivedena v prosinci roku 2014, pokračuje v úspěšné kariéře, během prvních
deseti týdnů si ji zakoupilo na 75 tisíc uživatelů.

Pokud jste vždy toužili jezdit ve stavebním nákladním vozidle MAN, postavit si
třeba bazén a to zcela od základu, nebo položit základovou desku rodinného
domu, aplikace „Construction Simulator“ vám tento sen může jednoduše splnit.
Nejlepší na celé věci je, že dopravní úkoly se ve hře řeší pomocí, autenticky velmi
do detailu propracovaných, vozidel značky MAN určených pro stavební provoz.
Statistiky úspěchu aplikace hovoří samy za sebe: uživatelé stráví při hře v průměru
69 minut pokaždé když ji zapnou. Celkově si s ní vydrží hrát v průměru 13 hodin.
Hra byly též hitem na You Tube a jiných elektronických info kanálech, kde v rámci
své cesty ke slávě nasbírala několik milionů zhlédnutí. „Projekt nám umožňuje
pomocí našich produktů oslovit zcela novou cílovou skupinu – nemusíme hráče
nudit tím, že jejich zábavu přerušíme reklamní přestávkou. Pozitivní statistiky jsou
tím nejlepším, co jsme si mohli přát a zároveň potvrzením efektivity našeho
strategického rozhodnutí využít nový komunikační kanál pro vyzvednutí jízdních a
technických vlastností našich nákladních vozidel v dnešním zběsile rychlém
digitálním světě,“ řekl projektový manažer marketingové komunikace Fabian
Obinger.

Další informace na www.mantruckandbus.cz
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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.

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2013 obratu 15,7 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 53 500 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice

