Czy można zapewnić transport autobusowy dla 350
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zawodowych piłkarzy? MAN może.
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sezon piłkarki 2013/2014 nowym rekordem: aż 13 drużyn Bundesligi
przewozi swoich piłkarzy i ich opiekunów klubowymi autobusami marki
MAN i NEOPLAN. Tym samym firma MAN zdecydowanie zdominowała
ligę, obejmując 72 procent rynku: 350 profesjonalistów w każdy weekend
korzysta z luksusowego wyposażenia klubowych autobusów MAN.
Monachijskie przedsiębiorstwo z tradycjami także w sezonie 2013/2014
kontynuuje swoje zaangażowanie w piłkarską Bundesligę, występując jako
sponsor jej czołowych drużyn: FC Bayern München, Borussia Dortmund,
Hamburger SV, VfL Wolfsburg i Borussia Mönchengladbach.
„72 procent to wyjątkowy wynik. Wygląda na to, że managerowie klubów
śpią spokojnie, wiedząc, że ich bezcenna kadra udaje się bezpiecznie w
drogę na pokładzie naszych autobusów”, powiedział Reinhard Pöllmann,
prezes zarządu MAN Truck & Bus Deutschland.
Autobusy klubowe zespołów Bundesligi rzeczywiście posiadają wiele
systemów bezpieczeństwa. Jednak dla piłkarzy oprócz bezpieczeństwa
bardzo ważny jest także komfort. Znajdująca się na pokładzie kostkarka na
pierwszy rzut oka może się wydawać tylko luksusem. Jednak, biorąc pod
uwagę fakt, że w przypadku kontuzji piłkarza kostki lodu można podczas
powrotu do domu wykorzystać do zimnych okładów, staje się ona
przydatnym rozwiązaniem, podobnie jak skórzane fotele z bezstopniową
regulacją pozycji i podnóżkami. Płaskie ekrany ze stacją DVD, telewizja
satelitarna i dostęp do sieci W-LAN umożliwiają prowadzenie na pokładzie
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autobusu taktycznych dyskusji oraz zapewniają zespołowi dostęp do
rozrywki. Możliwość podłączenia konsoli do gier pozostaje tajemnicą. Jako
sponsor udostępniający autobusy firma MAN od lat jest obecna w bardzo
atrakcyjnym i dynamicznym środowisku zawodowej piłki nożnej. Na
szczególne okazje MAN zapewnia swoim partnerskim klubom wyjątkowe
pojazdy. Piłkarze, ich opiekunowie i kierownictwo klubu FC Bayern,
potrójnego zwycięzcy ubiegłego sezonu, swój triumfalny pochód przez
centrum Monachium zorganizowali w specjalnie przygotowanej ciężarówcekabriolecie MAN-Cabrio-Truck.

Grupa MAN o rocznym obrocie powyżej 15,8 miliardów euro (2012) należy do wiodących europejskich
przedsiębiorstw przemysłowych oferujących kompleksowe rozwiązania transportowe. Firma MAN
oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, maszyny wirnikowe oraz napędy specjalne,
zatrudniając w swoich zakładach na całym świecie ponad 54 300 pracowników. Poszczególne piony
przedsiębiorstwa MAN zajmują wiodące pozycje na rynkach swoich produktów.
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