Mobilne muzeum na 100 lecie MAN Truck & Bus AG

Wolica, 09.11.2015

Prawie 10 000 zwiedzających
Ponad 12 000 km trasy
32 lokalizacje
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Al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn

Bilans trasy jest imponujący; muzeum w ciągu niespełna pięciu miesięcy
przejechało ponad 12 000 km odwiedzając 32 lokalizacje w całej Polsce.
„Prawie 10 000 zwiedzających to wspaniały wynik. Cieszymy się, że mogliśmy
przybliżyć historię naszej firmy tak dużej grupie ludzi. Jesteśmy innowacyjnym
producentem pojazdów ciężarowych, dumnym ze swoich osiągnięć, mających
ogromny wkład w rozwój motoryzacji. Atrakcyjna forma prezentacji historii
połączona z wykorzystaniem najnowszych technologii to klucz do sukcesu,
którym otworzyliśmy w minionych miesiącach drzwi do wielu polskich miast.”
Powiedział Piotr Stański, Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Polska.
Swoją trasę mobilne muzeum MAN rozpoczęło w czerwcu br. w siedzibie
spółki MAN Truck & Bus Polska, w Wolicy koło Warszawy, gdzie z historią
MAN mogli zapoznać się pracownicy firmy. Następnie muzeum udało się w
trasę po Polsce, odwiedzając imprezy plenerowe organizowane przez firmę
MAN jak również jej partnerów biznesowych. Wizyta w fabryce naczep Wielton
w Wieluniu w listopadzie br. to ostatni przystanek na trasie mobilnego
muzeum MAN. Firma Wielton była partnerem akcji, dostarczając naczepę
furgonową, w której zostało zbudowane muzeum.
Trasa przejazdu została starannie zaplanowana, tak aby jak największa liczba
osób w wielu zakątkach kraju mogła zapoznać się z ciekawą historią
bawarskiego producenta pojazdów użytkowych.
Jednym z punktów obchodów stulecia firmy był piknik rodzinny w zakładach
MAN Bus w Starachowicach, podczas którego nie mogło zabraknąć
mobilnego muzeum. Zainteresowanie nim było tak duże, że muzeum zawitało
do Starachowic ponownie kilka tygodni później będąc główną atrakcją festynu
Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W
roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki
wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900
pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.
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miejskiego. Wirtualną wystawę zwiedzili także podczas pikniku rodzinnego
pracownicy fabryki MAN Trucks w Niepołomicach. Muzeum przyjechało
również do wszystkich 6 MAN Truck Center zlokalizowanych na terenie Polski,
gdzie odwiedzili je pracownicy i zaproszeni goście.
Muzeum przyjechało również na największą imprezę plenerową skierowaną
do właścicieli, kierowców i fanów pojazdów ciężarowych jaką jest zlot Master
Truck w Polskiej Nowej Wsi koło Opola. Tylko tam odwiedziło je ponad 2000
osób. Z historią MAN mogli zapoznać się również uczestnicy zlotu pojazdów
zabytkowych Motoclassic, odbywającego się na dziedzińcu zamku Topacz
koło Wrocławia, uczestnicy pikniku w Muzeum Techniki w Szydłowcu,
uczestnicy organizowanego pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy
Kongresu Transportu Publicznego, czy też odwiedzający warszawskie targi
Transpoland.
Poza piknikami, imprezami plenerowymi, czy zlotami mobilne muzeum
odwiedziło wiele spotkań w formule „Drzwi otwartych”, organizowanych przez
partnerskie stacje serwisowe MAN, stanowiąc niejednokrotnie główną atrakcję
spotkania.
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